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Så kom sommeren endelig med masser af sol i den første uge af juni. Jeg har lige sneget mig 

til at afholde en uges ferie, inden det store sommer rykind af gæste sejlere kommer om et par 

uger, samt at der snart skal til at graves ud til ny mole og kran. 

Det kan godt være, at nogle har følt sig lidt presset til at få deres båd i eller op af vandet inden 

den 1. juni, og det beklager jeg, men af forsikringsmæssige årsager måtte kranen ikke køre 

efter denne dato. Vær også opmærksom på, at mastekranerne bliver pillet ned i uge 25, for 

først igen at blive sat op ca. 2 mdr. senere.  

Det har væltet ind med ”stativ” blanketter, og selvom man ikke ønsker et stativ, vil jeg gerne 

have det på skrift, samt opdateret data på ejer og båd. I uge 25 sætter jeg mig ned med 

leverandøren af stativerne og løber alle sedlerne igennem, og vil efterfølgende ringe de 

bådejer op, hvor der er tvivl. 

Vi har stadigvæk masser af årsmærker liggende, og ifølge vores regulativ, skulle de gerne 

være påsat senest den 1. juni, så kom nu ind og hent dem, samt husk at medbringe kvittering 

for betalt ansvarsforsikring og evt. en ny police, hvis man har skiftet båd eller 

forsikringsselskab. 

Husk også at vende pladsskiltene til grøn, hvis man ikke vil benytte sin plads ved først 

kommende overnatning.  

 

Vi har nu fået en lille flyde platform monteret med en påhængs motor, som samlet kan lejes 

for 200 kr. pr. dag, hvis man vil ordne noget på båden, medens den ligger i vandet. 

 

Sidst men ikke mindst, husk at sætte kryds i kalenderen den 19. juni, hvor der afholdes 

Maritim oplevelsesdag i Assens, med bl.a. hyggelig musik og underholdning flere steder på 

marinaen. Se programmet for dagen på www.udviklingsraadet.dk. 

   

 

 

Sidste nyt om Svingkran - Mole - Stativer - Tankanlæg 

 

DK CRANE, som er total leverandør af kran, fundament, mole og belægning forventer at gå i 

gang snarest, så den larmende del af projektet, vil være overstået inden det store gæste træk 

sætter ind. 

 

Der vil blive en del opgravet materiale, som vil ligge til afvanding langs med det nye 

masteskur, førend det køres helt væk. 
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