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Så fik vi endeligt overstået juni måned og det kunne heller ikke gå for hurtigt, hvis 

man havde de vejrmæssige briller på. Vi nåede lige at runde 1.000 gæstebåde for det 

første ½ år, hvilket svare nogenlunde til sidste års besøgstal for samme periode, som 

heller ikke var alt for god. Nu siger den seneste DMI prognose for juli/august, at vejret 

vil blive godt, så vi krydser fingre for at yderligere 4.500 gæstebåde vil finde vej til 

vores marina, så budgetterne kan holde.    

 

Vi har for øvrigt igennem www.marinabooking.dk fået vores første reservering fra en 

gæstebåd, så hvis man vil være sikker på, at der er en plads i fremmed havn, var det 

måske en ide og kigge på hjemmesiden. Det er vores egen interesse organisation af 

marinaer kaldet FLID, som står for hjemmesiden, og hen ad vejen vil der blive lagt 

flere ting på, som kan have interesse for folk, der holder ferie i både.    

 

Leveringen af jernbaneskinner til årets pælebankning trak i langdrag, grundet nogle 

manglende tilladelser fra banestyrelsen, men da skinnerne endelig ankom i den sidste 

uge af juni, tog det kun 4½ dag for firmaet Vesta Fjord, at vibrere 48 pæle på plads, 

hvilket jeg synes var hurtigt. 

Vi forventer selv at blive færdig med eftermonteringen af sorte plastikrør i den første 

uge af juli startende fra H-broen, så dem der har både liggende og brede sig over 2 

pladser, bedes snarest få dem fortøjet ind på egen plads. 

 

Vi har desværre måtte fjerne de yderste ca. 37 m af bølgebryderen på Z-broen, da den 

var ødelagt i opspændingspunkterne indtil bropillerne. En ny og stærkere bølgebryder, 

som samtidig vil gå 1 m længere ned i vandet end den gamle, forventes bygget og 

monteret inden den 1. oktober i år, hvis vejret tillader det, må jeg hellere tilføje.    

 

Vi har fortsat masser af årsmærker liggende på kontoret, som bedes afhentet og sat på 

båden snarest, imod forevisning af kvittering for betalt ansvarsforsikring. 

 

De store træskibe kommer på besøg i Assens onsdag den 24. juli.  

   

I juli måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Alle ugens 7 dage fra kl. 9 - 12 samt kl. 16 - 18. 

 

Venlig hilsen 
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