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Frihavnsordningen har nu eksisteret i rigtig mange år, og kredsen af medlemshavne er meget
stabil.
FH-ordningens regelsæt bliver løbende justeret med let hånd ud fra de signaler vi får fra
medlemshavnene. Skive Søsports Havn, der administrerer ordningen, ønsker ikke at diktere, men
lægger op til, at alt virke foregår med respekt for den enkelte og ordningens regelsæt, hvor både
frivillighed og ansvarlighed er i højsædet.
Lad mig gøre opmærksom på, at vi helst ikke går i dialog med den enkelte sejler, men forholder os
til kommunikation med sejlerens hjemhavn - som medlem af FH-ordningen.
Da FH-ordningen startede, var de fleste lystbådehavne ret primitive og servicefaciliteterne lå noget
tilbage at ønske. Derfor var det måske også den gang nemmere at overskue FH-ordningens
idegrundlag med at låne hinandens havneplads uden at betale gæsteleje.
Udviklingen er imidlertid gået stærkt – enkelte havne er forblevet ved det gamle – men de fleste har
gennemgået en kraftig modernisering både med hensyn til miljø- og broanlæg, og ligesom nye
moderne servicebygninger er kommet til.
FH-ordningens idegrundlag er måske derved skredet, idet bytteforholdet ikke længere er så simpelt,
og ligesom man nogle steder lader forskellige serviceydelser som varmt vand/bad indgå i
gæstelejen.
Vi kæmpede imod længe, men måtte for nogle år siden acceptere at havne under FH-ordningen i
specielle tilfælde kunne opkræve såkaldt miljø- og elafgift. (Se regelsættet pkt. 3)
Det er ikke i FH-ordningens ånd, men nok en nødvendighed, set i lyset af hvor forskellige, vi er
blevet.
Når dette er sagt, må der også være en kant for, hvor meget der kan accepteres opkrævet, hvis FHordningen fortsat skal have sin berettigelse.
Vi vil ikke fastsætte en overgrænse, men det er vores umiddelbare opfattelse, at såfremt en top
moderne medlemshavn med alt incl.- herunder gratis bad - opkræver en miljøafgift, der nærmer
sig 50 % af gæstelejen, da bør man tage sit tilhørsforhold til FH-ordningen op til overvejelse.
Med disse ord ønskes medlemshavnene en rigtig god sejlsæson 2009 og med håb om, at der findes
en balance, således at FH-ordningen kan bestå, også mange år ud i fremtiden.
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