Nyhedsbrev 4-2020 til VB-medlemmer
26. maj 2020

Kære alle VB-medlemmer, her kort status og opfølgning på seneste nyhedsbrev 13. maj.

Nyetableret VB havnekontor
Esben Juul Knøss har nu været i gang med sit nye job som havnemester den første uge, og
der har været fuld knald på. Bestyrelsen takker for den store tilstrømning af jer som
kiggede forbi kontoret og hilste ham velkommen, det sætter Esben og vi umådeligt stor
pris på. Og en endnu engang stor tak til alle jer, der tilbyder jeres hjælp til både store og
små opgaver, det er overvældende og meget prisværdigt. Nu lige inden højsæsonen for alvor går i gang, så er der
etableret officielt VB havnekontor i det hidtidige bestyrelseslokale i klubhuset. Her vil havnemesteren have sin faste
base, når han ikke er i gang med opgaver rundt omkring på havnearealerne. Der indføres derfor nu faste kontor og
telefontider på alle hverdage, ml. 11-12, og torsdage ml. 17-18.30, disse justeres løbende efter behov, og vil blive
opdateret på hjemmeside, samt i klubhus/Sekanten. Der er mange faste opgaver at løse i hverdagen, som kræver fuld
opmærksomhed, uden konstante afbrydelser af opkald fra tidlig morgen til sen aften. Udenfor de faste kontortider er
der telefonsvarer på telefonen og der vil der være mulighed for at sende SMS og mails, disse vil løbende blive besvaret.
Alt omkring pladsønsker, landpladser m.m. – sendes fortsat ind på klubbens mail: kontakt@vestrebaadelaug.dk med
angivelse af hvad henvendelsen drejer sig om i ”emnefeltet” på mailen, det gør det meget hurtigere at få besvaret.

Nyt havne telefonnummer – 40 600 270
Fra og med i dag, bedes alt kontakt til havnemesteren og havnekontoret foregå via ovenstående telefonnummer.
Klubben har i dag to ”vagttelefoner”, som primært benyttes af havnemesteren, havneassistenter og administrationen,
og er nu det fremtidige nummer til alle de daglige driftsmæssige henvendelser fra både klubmedlemmer og gæster.
Hidtil har Esbens private telefonnummer været benyttet, og det sender vi nu igen over i privat regi. Vi beder inderligt
om, at det respekteres, at de ansatte også har lidt fri engang imellem. Vi har naturligvis nødberedskab ved nedbrud.

Nye medlemskort – til alle
Som tidligere varslet i nyhedsbrevet den 13. maj – så er der netop i går dem 25. maj
skiftet såkaldt SYS-id i alle vores el-standere, på både broerne, og landpladserne. Der
hvor vi deler arealer med SL, vil der blive en klar markering af hvilke stander VBmedlemmer kan benytte, denne info kommer op på standerne snarest. Også VB´s to
cashloadere i hhv. VBH og Skudehavnen er ændret og ligeledes alle adgangskontroller
til både klubhuse, toilet og badbygninger. Det betyder at vi fra og med i dag ALLE skal
have nye VB-klubkort.
Den strøm som I idag har på jeres respektive stik ude på broerne vil fortsat kunne bruges færdig, og derefter skal der
anvendes de nye kort til opladning af nyt strøm. Der kan ikke tømmes stik fra gl. kort, så står du for at skulle på tur, så
fang Esben, så overfører han rest, og påligger det nye kort. Ligeledes vil der fra i dag igen være muligt at ”tanke” op til
800 kr. på et el-kort i vores cashloadere, og altså ikke længere ”kun” 100 kr. ad gangen.
I øvrigt så husk venligst at vende skilt fra rød til grønt, hvis I er ude af havnen mere end et døgn, så gæster kan benytte
pladsen, som tidligere så kan I altid sende en SMS eller ringe til havnemesteren, dagen før hjemkomst.
Allerede i går og idag har rigtig mange af jer været forbi og fået lavet nye kort, resten af denne uge frem til lørdag, vil
det være muligt at få skiftet kort ml. kl. 8.00-11.00 og igen ml. 15.00-18.00, efter pinse vil der på hverdage, kunne
skiftes kort hos havnemesteren, i kontortiderne. Ellers aftal en tid hvor det passer ind. Hver kort tager ca. 3-5 minutter
at skifte, og vil nu virke mange år ud i fremtiden.
Med ønsket om en dejlig solbeskinnet pinse til jer alle.

