Til Amtoft Lystbådelaugs medlemmer.
Så lykkes det endelig!!! Vores havne udvidelse er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Efter planen skal udvidelsen foretages foråret/sommeren 2020, hvorefter vi får en ny indsejling med god
vanddybde, der forhåbentligt ikke sander til de første mange år. Der er vedhæftet en renoveringsplan.
Der skal lyde en stor tak til det arbejde Havneudvalget har ydet de sidste par år. Det har været en kamp op
ad bakke mange gange, og kreativiteten for at få udvidelsen igennem er endt med at AL skal deponere en
bankgaranti på 1.000.000 kr. i 5 år, som gradvist nedskrives med det beløb der bliver lavet forbedringer i
havnen for. Det skal forstås således at det lån vi har optaget på 1.000.000 kr. indsættes på en konto hvor
kommunen frigiver det beløb som vi har forbedret havnen for, og som man kan se på den vedhæftede
renoveringsplan løber det over 5 år.
Bestyrelsen og Havneudvalget håber selvfølgelig på at der vil være den vilje fra medlemmerne til det
frivillige arbejde der er nødvendig, så vi kan få vores renoveringer gennemført, hvilket frigiver penge fra
bankgarantien, så vi får midler til at opbygge en god havn.
Der er taget kontakt til leverandører af rigtigt marinetømmer til stolper, og der er en gruppe der vil lave
flydebroer, så når vi har lidt mere tjek på projekterne, vil der selvfølgelig blive taget kontakt til alle
medlemmerne for at finde ledige hænder. Havneudvalget har bevist lavet en renoveringsplan der er delt op
i overkommelige størrelser, så man ikke løber træt i for store opgaver.
Bestyrelsen er klar over at midt broen ikke er i så god forfatning som vi havde håbet. Vi skal selvfølgelig
have styr på den bro hurtigst muligt, men hvis man skal have rammeflåden fra Thisted herud, koster det fra
den sejler derfra med 2 mand, og under arbejde i havnen skal der være en mand fra kommunen på ramme
flåden. Det er et forsikringsspørgsmål, så Bestyrelsen så gerne at der var mere end en enkelt stolpe at sejle
efter. Det er selvfølgelig en opgave Havneudvalget planlægger.
Bestyrelsen har haft forhandlinger med Fiskerne om sammenlægning med AL, og det er lykkes at få god
dialog med positive input fra begge parter. Både Fiskerne og AL ønsker en sammenlægning der er
gennemført inden havne udvidelsen går i gang. Oplægget går ud på at alle både der ønsker at benytte
Amtoft Havn er underlagt det regelsæt der gælder for AL, undtaget Erhvervsfiskere. Erhvervsfiskere skal
betale kontingent, mens pladslejen betales via landingsafgift til havnen.
Nu kan vi endelig se positivt på de udfordringer vi står overfor de kommende år, og vi glæder os til at se de
resultater Havneudvalget kommer frem med. Der vil selvfølgelig blive en omrokering af fartøjer i havnen
under arbejdet, så fleksibilitet fra alle sider bliver en nødvendighed.
Husk båd optagning d.05-10-2019 kl. 09.00.
Som i kan se på pladsoversigten er havnen i en positiv udvikling, med få ledige pladser.

Bestyrelsen.

