Nyhedsbrev
Kære bådejer
I de sidste par måneder har vi haft det flotteste sommervejr. Dermed har du haft gode chancer for at
tilbringe mange dejlige timer på vandet.
Ny hal:
Personalet hos Søholm Yacht Service (SYS) bliver på land for at bygge en 1.500 m2 frostfri hal med
med henholdsvis 12 meter porthøjde og 11 meter portbredde. Det betyder, at vi nu også kan tilbyde
indendørs opbevaring af katamaraner. Hallen er klar til kommende sæson.
Personalenyt:
Som følge af omlægning af organisation og arbejdsgange i SYS og Søholm Marine, har vi desværre set os
nødsaget til at opsige Bernd. Han har været med os fra dag 1 og var en pligtopfyldende, vellidt og
kundevenlig kollega. Vi er ham dybt taknemmelig for hans indsats gennem årene og ønsker ham al mulig
held og lykke fremover.
Til gengæld siger vi velkommen til Kristian Røigaard. Nogen kender ham måske fra tidligere,
hvor han, som var mekaniker, arbejdede sammen med Peter Rudolf og Flemming fra Søholm Marine.
Kristian vil foruden den daglige drift i opbevaringen sammen med Mads Søholm og Andreas varetage
motoropgaver hos Søholm Marine.
Vinterpriser samt regler for sommeropbevaring:
Priserne for kommende vintersæson er uændret. En sæson for vinteropbevaring løber fra efterår indtil
31.5.xx. Båden er velkommen til opbevaring efter 1. juni. Det vil blive afregnet som sommeropbevaring
efter gældende regler. Se vedhæftet skrivelse herom.
Fremmede håndværkere:
Ved behov ser vi selvfølgelig helst, du gør brug af de håndværkere/partnere, der er tilkoblet SYS.
Dem kender vi og dem kan vi stå inde for. Dog er fremmede håndværkere velkomne. For at passe på din og
andres både, skal vi vide, hvem disse håndværkere er og hvorfor de er her. Samtidig skal vi vide, om deres
forsikringer er i orden. Når du som bådejer bestiller en håndværker, vil vi være meget taknemmelige,
dersom han er bekendt med vore regler for fremmede håndværkere, inden han ankommer hos os. Han skal
melde sig på kontoret ved ankomst og ved krav fremvise forsikringspolice.
Vi vedhæfter skrivelse om instruktion til fremmede håndværkere på pladsen.
Persondataforordning:
EU-loven om behandling af personoplysninger trådte i kraft her sidst maj.
De få personlige oplysninger, som navn, adresse, mailadresse og telefonnummer samt bådtype, vi har
liggende til brug for fakturering, behandler vi selvfølgelig med stor respekt.
Er der nogle spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at henvende dig til vores administration.
Vi takker for sæsonen, der gik og ønsker alle en god sommer. Samtidig har vi vedhæftet en kontrakt til
udfyldelse i håbet om, vi ses til kommende sæson.
Med venlig hilsen
Søholm Yacht Service A/S & Søholm Marine ApS

