
Nyt fra Havnefogeden 

December 2012 – Februar 2013 

Selvom efterårsvejret har været lidt vådt, så har den milde temperatur i vejret, 

trods alt gjort årets bådløftning til en behagelig fornøjelse for de fleste. Alle 

stativer er i år lejet ud, og et par enkelte både står endda på venteliste, hvis et 

stativ skulle blive ledigt.   

Vi endte med lige at runde 5.300 gæstesejlere imod sidste års antal på 5.680, 

men tjente stort set det samme, pga. årets prisstigning. Nedgangen i antal gæster 

skyldtes primært det dårlige vejr, som første halvdel af juli bød på. 

Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse for de fleste, at ny tilgang til 

bådpladser i hele Danmark, har været faldende de sidste 2-3 år, og vi kan da 

også mærke afmatningen. Derfor blev dette års annonce budget også forøget, 

hvilket bl.a. har resulteret i en stor reklame på hele bagsiden af gratis bladet 

”Sejlerens”, som uddeles i 40.000 stk. eksemplarer fra de fleste havne i 

Danmark. Vi var også med i bladet til forårets bådmesse i Bella Centret samt 

som tillægget i den Blå Avis. 

For det kommende år planlægger vi at være fysisk til stede, med egen stand, på 

”www.boatshow.dk” i Fredericia, for bl.a. at gøre opmærksom på marinaens 

gode sejler beliggenhed samt vores nye bådhåndterings faciliteter. 

 

Husk at strømmen vil være lukket i december, januar og februar med 

undtagelse af sidste weekend i hver måned, for opladning af batterier og at 

vandet vil være lukket så længe der er frost. Endelig vil masteskurene, som 

noget nyt, blive aflåst, så har man behov for at få åbnet, så kontakt 

havnefogeden i god tid. 

Selvom der endnu er lidt tid til, vil Lene, Jan og Alex, her fra marina kontoret, 

gerne ønske alle en god jul samt et godt nytår, med håb om, at alle trods endnu 

en kedelig ”sejler” sæson, fortsat er glade for at være i Assens Marina. 

Hvis man ønsker at få kontakt med marinaen imellem den 1. december - 1. april 

så ring på mobil 2169 1567, da kontoret holder lukket. Vi vil typisk være på 

marinaen 1-2 dage om ugen i vinterperioden, for at reparere broerne.   

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 

 2169 1567 


