4. September 2019
ORIENTERING om sidste nyt om forhold i forbindelse med renovering af østmolen.
Det forventes at byggeriet kommer til at omfatte hele den resterende del af østmolen. Det
betyder at:
• Byggeriet påbegyndes d. 15. oktober. Det betyder at østmolen og en del af pladsen ved
klubhuset bliver byggeplads. Man kan derfor ikke påregne at kunne arbejde og opholde
sig der. Der bliver dog mulighed for gående adgang i begrænset omfang til den store bro.
• Både der fortsat ligger i vandet ved den lille bro og de to inderste pladser ved den store
bro skal flyttes til andre pladser på sejlklubbens bro
• Den 15. oktober og frem, kan mastekranen ikke benyttes.
• Mastedag og fælles optagning af både sker som planlagt.
• Når entreprenøren er kendt aftaler vi hvorledes byggepladsen skal se ud. Herefter er
det muligt at placere de stativer der plejer at stå på pladsen. Det er sandsynligt at de
kommer til at stå anderledes end sædvanligt, men der bliver en plads til alle.
I forbindelse med byggeriet er det aftalt, at SMG fjerner brodækket og stræktømmer på den
lille bro. Det er et arbejde der kan påbegyndes umiddelbart efter bådoptagning. Naturligvis
under forudsætning af at hele strækningen bliver berørt. Pælene fjernes af bygherren.
Broen genetableres som en ca. 50 cm bred gangbro i samme højde som platformen foran
klubhuset. Det bliver en konstruktion hvor broen ligger på hyldeknægte der er påsvejset
jernspunsvæggen. Det er en ting SMG skal sørge for. Efterhånden som opgaverne og
tidspunkterne bliver mere konkrete, beder vi om medhjælp til de forskellige opgaver, men
det kommer der nærmere om til den tid.
Byggeriet forventes afsluttet senest 2. marts 2020

Men husk at d. 15. oktober er sidste frist for brug af mastekran og normal
færdsel på østmolen.
Sker der ændringer kommer der mere orientering.
Med venlig hilsen
Finn Jørgensen

