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Så kom vinteren lige pludselig, og skønt det er flot med den hvide sne, har vi allerede måttet 

lukke for højtryksspuling af de sidste både, der skal op. 

Onsdag den 8. december er foreløbig sidste dag for bådoptagning, og da de inderste 3 broer 

også er ved at være frosset til, vil det snart heller ikke være muligt at komme hen til kranen. 

Vi ender med at have ca. 310 både stående i de nye stativer og ca. 10 både på egen trailer. 

Som sidste år, vælger ca. 90-100 både at ligge i vandet, vinteren over.   

Hvis man vil have strøm hele tiden i december, januar og februar, skal havnefogeden 

kontaktes, så en måler kan blive sat op og en aftale underskrevet. Ellers åbnes der for 

strømmen den sidste weekend i hver måned for opladning.    

Indhaler reb skal fjernes eller strammes op, så de ikke fryser ind i isen og der ved kommer til 

at trække voldsomt i fortøjningspælene. 

Husk også at få tjekket fortøjningerne, da vi i den seneste tid, har haft adskillige som er 

sprunget. Ofte er fortøjningerne for tynde eller også er de ikke tilstrækkelig sikret imod, at 

båden ligger og gnaver rebet over, så VINTER lægger, gå ned og tjek, men pas på, broerne 

kan være glatte.     

Ellers vil jeg slutte af med at takke de frivillige for deres hjælp med bådoptagning, dem der 

har hjulpet med at samle stativer, samt dem der går og holder øje med bådenes fortøjning. 

Her fra kontoret vil Lene, Jan og Alex ønske alle en god jul samt et godt nytår, og håber at 

næste år bliver lidt mindre hektisk, så der også bliver tid til at skabe den hygge, som vores 

dejlige marina også ønsker at være kendt for. 
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