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Så er skole sommerferien startet og det ser også ud til, at det samme gælder for 

det gode vejr. Vi har som bekendt fået renoveret vores toilet og badefaciliteter, 

så hvis ellers alle husker og vende sit skilt på grønt, når man sejler væk, så er vi 

klar til at modtage gæstesejlerne og de over 600.000 kr. som de forventes at 

lægge i marinaen, de næste 2 måneder. 

 

Hvis man undrer sig over, at der bliver ved med at stå både på land ved kranen, 

med master på, så er det ofte gæstesejlere, der typisk for 2000-3000 kr., 

kommer op i nogle dage, for at ordne båden. Efter at vi har fået de nye stativer 

kan vi nemlig tilbyde denne service ydelse, så når I sejler rundt i det ganske 

land, så fortæl gerne derom, så vi kan få denne ekstra indtægt. 

Noget af den ekstra indtægt er allerede investeret i redningsstiger og snart også 

5m lange redningshager, som er placeret 2/3 del ude af broerne. Er uheldet ude, 

trækker man hårdt i det nederste trin på redningsstigen, så den forskyder sig ned 

i vandet. (se evt. www.becktrading.com/Website/Details.aspx?catId=2&Id=114) 

Har en bro lyst til selv at finansiere 1 stk. fælles trækvogn, der kan være låst 

fast, og som derfor kun kan benyttes af dem der er med i broens nøgle-

ordningen, som de har gjort det på bro A, er det nu blevet officielt tilladt. 

Dem der endnu ikke har fået sat deres nye årsmærke på, vil i nærmeste fremtid 

blive ringet op, og vi taler om 60-70 stk. Vi vil forlange 50 kr. i 

administrationsgebyr, men derfor slipper man stadigvæk ikke for, at vise 

kvittering for betalt ansvarsforsikring, ved først givende lejlighed. 

Dem der har fået sat de nye pullerter op til fortøjning, skal huske, at de kun har 

ret til den ene halvdel af pullerten, så lad være med at køre rebet flere gange 

rundt så naboen ikke kan få sin fortøjning på. Husk også de vise ord, at hoved-

parten af bådens reb bliver på båden og ikke på broen, så man falder over det.  

Sidst men ikke mindst i disse dejlige sejlvejrs dage. Når man planlægger at 

vende næsen hjem til Assens Marina, så send os en SMS eller ring senest dagen 

i forvejen, så vi kan sætte jeres skilt på rødt. Får vi først meddelelsen samme 

dag er det ikke sikkert at pladsen kan holdes fri for gæster, da den uskrevne 

regel er, et efter kl. 12 har en gæst lov til at blive liggende det næste døgn på 

pladsen, hvis skiltet var vendt på grønt da båden anløb. 
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