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Det er selvfølgelig altid dejligt at kunne konstatere, at vores nye regnvejrs dræn 

foran kranen virker, men nu må det være nok, hvis jeg skal nå at få bare lidt sol 

på benene i år. 

 

Selvfølgelig påvirker det dårlige vejr, antallet af gæstebåde i marinaen, men til 

gengæld var besøgstallet for juni måned over gennemsnit, så samlet holder 

budgettet indtil videre. Får vi så bare et nogenlunde normalt august vejr, skulle 

den samlet indtægt gerne snige sig op på de budgetteret 670.000 kr. ex. Moms. 

 

Det er desværre ikke kun betalende gæster der kommer og besøger os her i juli 

måned, men også nogle af den slags, der helst ”arbejder” om natten med koben 

og den slags. Tirsdag den 26/7 kl. 3:55 blev der forsøgt indbrud på marina 

kontoret, men heldigvis lykkedes det ikke for vedkommende at komme rigtig 

ind. Belært af sidste års 2 indbrud, havde vi fået kontoret sikret på flere måder, 

hvilket nu har vist sig at virke, men derfor må man stadigvæk godt ringe til 

politiet, hvis der høres en alarm fra kontoret om natten. 

 

I nærmeste fremtid får vi opgraderet billet automaten, så den kan tage flere 

forskellige slags kreditkort, hvilket har været efterspurgt af gæstesejlerne. 

På kontoret vil der også komme en dankort automat, ligeledes til alle slags kort, 

så vi bedre kan betjene kunder, der skal have løftet både eller købe diesel. 

 

Efter at bukkepladsen er blevet ryddet for gamle stativer, er der nu blevet plads 

til de fleste af de både, der af den ene eller anden grund, ikke skal i vandet i år. 

Sidste år fik vi ellers bragt antallet af både på land, ned fra 26 til 14, men nu er 

vi tilbage på 28, så derfor vil jeg igen tage en snak med hver og en, for at finde 

ud af hvad der er galt.  

Ifølge vores regulativ punkt 5.2.1 må ”både ikke henligge ubrugt i havnen i 

mere end 2 år”, hvilket er for at forhindre, at vi får en ”død” marina, med en 

masse opmagasineret både. 

 

Ellers vil vi her fra kontoret ønske alle en fortsat god sommer, og se nu og 

komme lidt ud og sejle, så kan I jo samtidig tænke på alle de gode indtægter 

marinaen får, fra gæstesejler der kan benytte jeres plads imens.   

 

 

 

Venlig hilsen 
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