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Der er udsendt særskilt mail til alle de medlemmer, som p.t. står på venteliste til en bådplads, enkelte til en anden
plads end den de har lige nu.
Vi har p.t. enkelte meget små pladser ledige, herudover er alt optaget. MEN, vi ved også af mange års erfaring, at
billedet ændrer sig hele tiden, og at mange af jer på listen alligevel vil få en plads, enten en fast plads eller en
låneplads. Hver uge finder vi et par stykker, men listen vokser alligevel lige nu, da nye medlemmer kommer til
næsten dagligt, nu hvor sæsonen snart går i gang. Det der sker er for eksempel:
➢ At nogle medlemmer med bådplads ”glemmer” at betale regningen herfor (var forfalden i fredags).
Efter vores rykkerprocedure er færdig, kan der opstå ledige pladser, som tilbydes en af jer.
➢ At en del både helt naturligt altid er til salg, specielt på denne årstid. Ofte holder sælgeren så en pause eller
melder sig ud – eller køber en større båd, som ikke kan være på pladsen, som så bliver ledig.
➢ At en del både erfaringsmæssigt ikke kommer i vandet, faktisk flere end man umiddelbart skulle tro. Det
finder vi ud af sådan hen over foråret, når vi kan se, at der ikke rigtig sker noget. I sådanne tilfælde låner vi
pladsen, som en af jer så får som en låneplads.
Tildelingen af plads foregår som hovedregel efter medlemsnummer, laveste først. Men, også bådstørrelsen spiller
ind, da vi jo ikke kan putte en 15 meter båd ind på en 6 meter bådplads og i øvrigt heller ikke gør det modsatte.
Derfor kan du sagtens være heldig, selv om du står et stykke nede på listen.
Nogle af jer er meget bekymret og er ved at plage livet af os. Vi skal bede jer have lidt tålmodighed og stole på, at vi
hele tiden følger op på situationen. Vi skal nok kontakte dig, den dag det bliver din tur.
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