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Så er vi kommet ind i den travleste måned på hele året, hvor traditionen tro, næsten halvdelen 

af alle gæstesejlere, vil besøge vores dejlige Marina. Derfor er det også specielt vigtigt at 

huske, at vende sit skilt til grønt, hvis man ikke er hjemme om natten. Man kan altid ringe til 

havnekontoret, for at få vendt skiltet til rødt igen, når man er på vej hjem, dog helst i god tid. 

Vores Diesel container er flyttet helt hen ved A broen, pga. kaj byggeriet, men hvis man 

lægger til syd for A broen, kan slangen stadigvæk nå ud til båden. Dem der skal bruge benzin, 

er desværre i år, nød til at hente det i dunke fra OK tanken ved Super Brugsen. 

Som noget nyt, er der sat sække op til indsamling af metal øl/sodavand dåser, ved grill 

pladserne og miljøgården, og vi vil også forsøge med indsamling af plastik drikke flasker. 

Vi forventer snarest at udsende opkrævninger for stativer, samt en forhøjelse på 5 % af 

driftsbidraget, til det nye kaj anlæg, som det blev vedtaget på generalforsamlingen. Det er 

kun Amba ejere, der får en forhøjelse, da dem der er lejere af sin bådplads, allerede i 

forbindelse med deres betaling i foråret, blev opkrævet dette ekstra beløb.    

Skulle der være nogle raske piger og måske en enkelt ”rask” mand, der har lyst til at hjælpe 

os, med at samle de nye stativer, så giver jeg is og drikkelse som modydelse. 

Vi har indkøbt 10 jernbaneskinner og lige så mange plastikrør, så i den kommende tid, vil vi 

prøve at få sat nogle nye fortøjningspæle, af samme slags, som dem de bruger i Bogense og 

nu også i Middelfart. 

Det går fremad, med at få årsmærke på bådene, nu mangler vi ”KUN” de sidste 200 . Dem 

der gør det bedst er bro F, medens bro D og H ligger i den tunge ende. Den bro der først 

kommer op på, at 96 % af bådene er forsynet med det nye årsmærke, vil vi som belønning, 

for resten af året, yde en ekstra vedligeholdelsesindsats for. 

Vi forventer at ombygge mastekranen, over de næste 2 måneder, nu da den er nede. Der vil 

dels blive taget noget af i længden og hejseværket vil blive flyttet væk fra toppen.  

 

Sidste nyt om Svingkran - Kaj - Stativer - Tankanlæg 

 

DK CRANE er gået i gang med, at viberere spuns ned, og heldigvis larmer det ikke så meget 

som frygtet. Det næste der skal laves, er lægning af ”ankre” til fastholdelse af spunsen samt 

støbning af kran fundament. Der vil også blive opgravet en rende fra D broen til kranen, hvori 

et nyt el-kabel skal lægges. Endelig vil et stykke af bro A og B blive midlertidig fjernet, så 

der kan støbes en støtte mur neden under. Der vil i støbe perioden blive lavet en midlertidig 

forbindelsesbro. 
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