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Så blev det igen december og alle dem der har haft et juleønske om, at få deres 

båd placeret i et standard stativ eller egen trailer, har fået det opfyldt. Om det er 

risikoen for en tredje isvinter eller lysten til at benytte vores dejlige stativer, der 

har været udslagsgivende, er ikke til at sige, men 25 ekstra både har tilmeldt sig 

ordningen, så nu er vi nede på kun 5 stativer, som ikke har en ejermand, ud af i 

alt 340 indkøbte stativer.  

Hvis man kigger udover marinaen, er der her i begyndelsen af december, også 

kun sammenlagt ca. 65 både og joller i vandet, og en enkelt under vandet, hvor 

der de forrige 2 år har ligget gennemsnitlig ca. 100 både, mere eller mindre 

frivilligt pga. isen 

Vi har trukket den lidt, men tirsdag den 13. december bliver der lukket for 

vandet og strømmen over det hele. Der vil blive åbnet for strømmen den sidste 

weekend i december og januar og ellers permanent igen fra den 1. marts. Der er 

mulighed for at aftale individuelt køb af strøm i den kommende periode med 

marinakontoret. 

Selvom vi i dag har noget af det nyeste udstyr til løft og håndtering af både, skal 

der fortsat arbejdes målrettet med, at fastholde og tiltrække nye sejlere og 

gæster til marinaen.  

 

Der vil bl.a. henover vinteren blive etableret en ny permanent selvbetjent 

dieselstander, og måske en benzinstander. En ny flot delvis overdækket 

grillplads ved legepladsen, vil også blive bygget og endelig skal vores 

hjemmeside have en opgradering.  

 

I den forbindelse modtager marinakontoret meget gerne sjove/hyggelige billeder 

eller filmsekvenser, omhandlende hvad man kan opleve i Assens Marina eller i 

vores dejlige omgivelser. Det tilsendte materiale skal vederlagsfrit kunne 

lægges på den nye hjemmeside. 

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

med håb om, at næste år bliver lidt mere sejler venligt og solrigt. Vi vil slutte af 

med at takke, dels dem der har hjulpet med løft af både, men også de mange, 

der holder øje med marinaen og bådene i særdeleshed. 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


