
 

 

Nyt fra Havnefogeden 

August 2014 

Sol, sol og atter sol, har juli givet os masser af, så det er ikke så underligt, at vi har sat 

en ny dagsrekord for gæstesejlere på 235 stk., hvilket skete den aften hvor de store 

sejlskibe besøgte Assens. På nuværende tidspunkt ligger vi foran sidste års besøgstal 

med ca. 400 både, hvilket svare til en stigning på ca. 10 %. 

Det næste store festlige GRATIS arrangement er som bekendt allerede nu på lørdag 

den 2. august på Marina-torvet foran restaurant Maagen og Grillen. 

Her vil bl.a. entertaineren Jacob Haugaard gå på scenen fra kl. 16.30 til 17.30 og 

efterfølgende vil Dir Jan of Duoen Kivie & Sabbe underholde indtil kl. 22. 

For at et sådan arrangement kan løbe rundt, vil det ikke være tilladt at nyde medbragt 

mad og drikkevarer på pladsen og vil man være helt sikker på at kunne sætte 

tænderne i Havnegrillens tilbud på helstegt pattegris, så bedes man ringe på  

tlf. 2853 4039 og tilmelde sig.  

Da Assens Marina er medarrangør behøver vi 6 til 8 frivillige, som vil hjælpe med 

adgangskontrol samt andre ad hoc opgaver, og selvfølgelig vil man blive ”aflønnet” 

med gratis forplejning. Kontakt venligst havnefogeden på tlf. 2169 1567. 

Vi håber alle vil komme og støtte op om arrangementet så vi kan vise, at i  

Assens Marina kan vi også finde ud af at feste samt skabe rammer for hygge.   

 

Sidst men bestemt ikke mindst har vi vores egen STORE havnefest fredag 

d. 22 august, fra kl. 17 til 22 hvor gruppen Net Up 4, med lokal deltagelse af 

Lene Nielsen fra plads F46, vil underholde med dejlig country rock, pop mv. 

Menuen vil som sidste år, være helstegt pattegris med salat og prisen er 100 kr. pr. 

person. Drikkevarer må gerne medbringes, men endnu bedre købes fra det opstillede 

fadølsanlæg, hvor overskuddet går til ungdomsarbejde inden for sejlsport. 

Tilmelding er påkrævet senest 10 dage før, men betaling kan vente til man ankommer 

på dagen. 

 

I august vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

 Alle ugens dage fra kl. 9 - 12 samt kl. 16 - 18.  

 

Venlig hilsen og fortsat god sommerferie 
 

Alex Hansen 

Havnefoged 


