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Endnu en vinter er ved at gå på held og slibemaskinernes monotone koncert er begyndt 

at brede sig i marinaen. De første både er allerede kommet i vandet, og ellers er 

marinaen begyndt at blive befolket med aktive mennesker, så snart den mindste sol 

viser sig.  

Vi forventer at de nye fortøjningspæle er banket færdigt i midten af april, så hvis båden 

kommer i vandet før, og der mangler en pæl, så må man finde en anden midlertidig 

plads og ligge på.  

På nuværende tidspunkt sætter vi kun både i vandet om hverdagen, men appellerer 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: 

    7. april  14. april  28. april  12. maj 

Vi forventer at kunne løfte 18 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 er åbnet for vandet i hele marinaen, og som noget nyt, er der genetableret en 

vandhane ved ophaler rampen. Når de sidste både omkring den nye vandhane er væk, 

vil man kun kunne benytte vandhanen imod betaling, for at forhindre misbrug. 

 

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. 

 

Vi har fået trykt nogle små selvklæbende pile, det er ideen at 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, og den bevæges hurtigt, at der kan blive slynget små stænk over på nabo 

båden. 

 

Alle andelsbeviser skal som meddelt ombyttes, grundet en fejl i angivelse af antal 

andele. Hvis man medbringer det gamle andelsbevis vil man få udleveret det nye.      

 

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

I påskedagene torsdag til søndag, vil man imellem kl. 9 og 11 kunne få udleveret 

slibemaskine og købe sandpapir/skrabeblad. 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


