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Så sidder man her på kontoret, dagen før juli begynder, imens regnen sagte 

spiller sin melodi på taget, og tænker, får vi mon en sommer? og hvad med de 

”stakkels” børn som nu skal have en lang skoleferie til at gå. Vil de måske 

tvinge mor og far eller bedsteforældre til, at alle skal på en charterferie sydpå, i 

stedet for at tage chancen i en båd, under det danske sommervejr. Alt det er vi 

blevet klogere på om 2 måneder, men indtil nu, er vi desværre 10% efter sidste 

års gæstebesøg på samme tid, så vejret må gerne stramme sig lidt an fra nu af. 

Vi har haft nogle klager over, at bådejere har fået vendt deres skilt fra rød til 

grøn, midt på dagen, så deres plads var optaget, når de kom hjem fra en lille 

hyggetur på et par timer. Da marina personalet kun vender skilte på rundturen 

om morgen, imellem kl. 7 og 8, og ellers når en bådejer ringer eller sender en 

SMS, burde det heller ikke være der problemet er, og dog. Det hænder at en 

bådejer, er kommet til at opgive forkert plads nr. til os, så fremover må man 

gerne, også skrive hele sit navn og evt. bådens navn, så vi kan tjekker, at det er 

den rigtige plads vi vender skiltet på.    

Da vi for snart 2 år siden indførte de nye stativer, blev det fortsat tilladt, at have 

en bådtrailer stående på Assens Marina, så længe der stod en båd på den. Når 

båden kom i vandet skulle traileren fjernes fra marina området. Der er nu 

ophobet sig 5 trailere, nede på bukkepladsen, og da vi i forvejen mangler plads 

til vores stativer, bedes ejerne om hurtigst muligt, at få dem fjernet. 

Det nye selvbetjente dieselanlæg, i den lysegrå container, kan nu bruges, og 

som hidtil, er dieselen uden tilsætning af 7% bioethanol.  

Vores gratis trådløse internet, som oprindelig er det betalings internet, der har 

været i marinaen de sidste 5 år, lever ikke op til forventningerne, om en god 

dækning i hele marinaen. Vi arbejder på sagen, og vil måske flytte senderen 

nærmere bådene eller skifte den gamle sender ud med en kraftigere. 

 

I juli måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdag fra kl. 9 - 12 samt fra kl. 16 - 18. 

 Lørdag og søndag fra kl. 10 - 12 samt fra kl. 16 – 18. 

 

 

Venlig hilsen og godt sejlvejr 

Alex Hansen 

Havnefoged 


