
NytNytNytNyt frafrafrafra HavnefogedenHavnefogedenHavnefogedenHavnefogeden
DecemberDecemberDecemberDecember 2013201320132013 –––– FebruarFebruarFebruarFebruar 2014201420142014

Endnu et fortravlet år for Assens Marina går snart på hæld, og vi her på marina- kontoret
glæder os til juleferie, inden det igen går løs med nye projekter i begyndelsen af januar. Der
skal vi have opgravet ca. 1.200 tons bundmateriale fra området foran kranen, så vanddybden
kan blive 3m.
Da materialet skal ligge til afvanding på servicekajen hele januar, vil det ikke være muligt, at
få løftet både med kranen.

Her er nogle af de opgaver, som er blevet udført i det forgangne år:
* Ombygning af vaskerummet.
* Deltaget på bådmesse i Fredericia med egen stand.
* Nedrivning og opbygning af ny ophalerbro.
* Færdigbygning af den overdækkede grillterrasse.
* Etablering af svævebane.
* Introduktion af ny medarbejder Tove, da Lene gik på efterløn.
* Afholdelse af salgsdag for bådejere samt marinaens 10 års fødselsdag.
* Ombygning af mastekran.
* Optagning af film fra marinaen samt opstart på MarinaBooking.
* Nedrivning og opbygning af ny bølgebryder.
* Planlægning af ny bukkeplads på Næsvej nr. 5.
* Vedtægtsændringer.

Endelig sluttede vi af med et par gedigne storme her i efteråret, hvor et par både fik træer ned
over sig. Heldigvis var der ingen stativer med både der væltede.

Besøgsmæssigt endte vi på næsten samme antal gæstesejlere som sidste år, hvilket vil sige ca.
5.300. Til gengæld var der flere midlertidige bådejere, som lejede en plads i marinaen, så alt i
alt har det været et udmærket år for os.

Der vil være lukket for strømmen i decemberdecemberdecemberdecember, januar,januar,januar,januar, februarfebruarfebruarfebruar og marts,marts,marts,marts, dog åbnes der den
sidste weekend i hver måned for opladning af batterier. Vandet vil være lukket så længe der
er frost. Masteskurene bliver aflåst til og med martsmartsmartsmarts, men har man behov for at få åbnet, så
kontakt havnefogeden i god tid.

Hvis man ønsker at få kontakt med marinaen imellem den 1. december - 1. april så ring på
mobil 21 69 15 67, da kontoret holder delvis lukket. Vi vil typisk være på marinaen 1-2 dage
om ugen i vinterperioden.

Venlig hilsen og god jul samt godt nytår fra Tove, Jan og Alex.

Alex Hansen
Havnefoged


