Kære Nappedammere
Det er da så trist som denne Corona Virus har forandret den ganske verden, gjort så mange syge og
ændret vores hverdag. Lad os håbe vi snart kan lægge det bag os, men indtil da er der en række påbud
og retningslinjer fra regering og Sundhedsstyrelse som vi skal, og vil, følge.
Nedenfor en meddelelse der kom fra Dansk Sejlunion i går.
Konkret i Nappedam vil vi indtil videre have følgende retningslinjer:
1. Klubhuset, også det lille ved jollerne, er lukket indtil andet meddeles.
Havnens faste beboere og den køkkenansvarlige kan gå ind i det omfang de har brug for det.
2. Havnens toiletter kan benyttes, men vær opmærksom på at der er andre der har rørt ved
håndtage og vandhaner m.v. Vask dine hænder og brug evt. handsker. Det samme gælder hvis
du åbner eller lukker bommen.
Vi har bestilt ekstern rengøring af alle toiletter hver dag.
3. Havnens kontor og værksted kan bruges af dem som har nøgle dertil.
4. Retningslinjer omkring søsætning følger, men der vil tidligst ske søsætning fra uge 15.
5. Vi kan fint komme på havnen og klargøre vore både m.v., men hold afstand til hinanden og
undgå at være flere forsamlet.
6. Vores møde med nye medlemmer den 22. april bliver antagelig udsat, mere herom senere.
7. Vores fællesskab omkring Standerhejsningen den 2. maj bliver antagelig aflyst, men vi hejser
Standeren på dagen, og så spiser vi pølser og drikker øl senere.
Mere herom når vi nærmer os dagen.
Pas godt på jer selv og hinanden og nyd foråret. Anemonerne blomstrer i skoven og Lærken synger.
Hilsen
Bestyrelsen.

Opdatering 18. marts, Dansk Sejlunion: Lukning af klubhuse
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs
sports- og fritidsfaciliteter. Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.
Vi får en del spørgsmål vedr. søsætning.
Her vil vi sammen med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark hurtigst muligt komme med en fælles
tilkendegivelse.

