Medlemsorientering 2013.
Frihavnsordningen bliver udvidet kraftigt i Norge. Vi siger velkommen til foreløbig 4 nye
medlemshavne i Oslofjorden. De 4 havne er
- Kongelig Norsk Seilforening,
- Frognerkilens båtforening av 1860,
- Skøyen Båtforening og
- Horten Seilforening.
Tilsammen repræsenterer de knap 2.000 bådpladser, som hermed kommer med i
ordningen. Det er Oslofjordens Friluftsråd, der har taget initiativ til indmeldelsen af disse
havne, og der arbejdes på at indlemme flere havne i det område.. Så nu kan Oslofjorden
også tages med i overvejelserne omkring sommerens togt.
FH-ordningen har igen fundet det nødvendigt at understrege, at ordningen bygger på
princippet om, at du kan låne min plads, når jeg er ude og sejle, for jeg kan samtidig låne
din, for du er jo ikke hjemme. Vi har jo begge i forvejen betalt for pladsen, så det er oplagt,
at vi ”bytter” plads i nogle dage.
Denne ordning har fungeret længe, og til stor glæde for mange sejlere. Det er en win-win
situation, da sejleren på tur sparer dyre havnepenge, medens havnen der får besøg,
oplever lidt mere liv end ellers i havnen.
I princippet skal det derfor være gratis for den besøgende FH båd de første 3 dage. Dog
kan der opkræves rimelige gebyrer, for de særlige gratis ydelser havnen, som den enkelte
havn tilbyder.
Fra vores undersøgelse kan vi se – og af frustrerede medlemmer gjort opmærksomme på
– meget høje gebyrer i nogle FH havne. Enkelte opkræver over 50 DKK. pr. døgn, og det
er ikke foreneligt med princippet i ordningen.
Vi vil derfor endnu engang opfordre havnene til at sætte denne miljøafgift på et rimeligt
niveau, hvor 25 DKK. pr. døgn for de særlige gratis ydelser havnen tilbyder, må være
det maksimum ordningen der er foreneligt med ordningens princip.
Husk på, at den hjemmehørende båd jo HAR betalt én gang for hovedparten af pladsens
forbrug heraf.
Vi håber at alle får en god sejlsæson i 2013 og ønsker alle en god sommer.
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