
Nyt fra Havnefogeden 

April 2011 

Nu tror jeg på, at der i dette forår ikke dannes mere is i marinaen. Det har i hvert fald 

forsinket vores planlagte pæle bankninger med 2-3 uger, men vi skal nok nå det, inden 

alt for mange både er kommet i vandet. 

På nuværende tidspunkt sætter vi kun både i vandet om hverdagen, men appeller til, at 

det helst skal være en onsdag eller torsdag, så vores arbejdstid kan udnyttes optimalt. 

Følgende 4 lørdage i foråret og måske søndage, vil der også blive kørt med kranen: 

    16. april  23. april  7. maj  21. maj 

Vi forventer at kunne løfte 20 både på en lørdag, i tidsrummet kl. 8 til 16. 

Hvis tilmeldingssedlerne, som hænger indenfor den midterste dør i det gamle 

masteskur, bliver fyldt helt op, vil vi overveje at tage den efterfølgende søndag i brug. 

 

Der åbnes som sædvanligt for vandet på broerne, når vi ikke har haft nattefrost i en 

uges tid, og der fortsat loves plusgrader om natten. 

På nuværende tidspunkt er der åbnet for vandet nede på campingpladsen, ellers må man 

hente vand fra vaskerummet. 

 

Når man har fået sin båd i vandet og skal sejle den på plads, så pas på, hvis der ligger 

en løs ende af en indhaler linje og flyder ude i vandet. Hjælp os med at få den hængt op 

på en pæl, eller skær den af helt inde ved pælen. 

 

Selvom der endnu er 3 måneder til, at de sidste stativer skal være ude fra bukkepladsen, 

vil vi gerne have, at dem der med sikkerhed ved, at deres stativ skal skrottes, enten 

siger det til os, eller hænger en tydelig markering på stativet, hvor der står SKROT. 

 

Vi har fået trykt nogle små selvklæbende pile, som det er ideen at vi sætter på alle de 

både, der ikke har løfte markering for stropperne. Derved vil man til efteråret, og uden 

risiko, hurtigere kunne løfte bådene op. 

 

Efter at vi har fået de mobile stativer, er der åbnet op for, at få sin båd flyttet til et mere 

egnet sted, hvis den skal have en stor omgang. Vær også opmærksom på når der bruges 

malerulle, at hvis den bevæges hurtigt, så kan der blive slynget små stænk over på nabo 

båden. 

 

Vi er ved at få etableret en udslagsvask, på gavlen af havnekontoret der vender ud imod 

dametoiletterne. Den skal bruges til tømning af bådens mobile kemiske toilet, så vi 

slipper for ”uheld” på vores fælles toiletter. 

 

I April måned vil havnekontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage. 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


