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Det går fortsat fint med at få bådene i vandet, og selv campingpladsen er blevet 

ryddet 3 uger før tid, endda uden nævneværdige skader, hvilke har sparet 

Marinaen for ca. 10.000 kr.  

Flere af de både, der har overvintret i vandet, har også benyttet sig af den nye 

mulighed for, at komme op i et lejet stativ på dagbasis, for en hurtig overhaling.   

Husk som sædvanlig at komme ind og hente årsmærke, samt medbring en 

kvittering for betalt ansvarsforsikring. Fra den 1. juli vil vi selv sætte årsmærker 

på de både i vandet der mangler, og man vil efterfølgende blive opkrævet 50 kr. 

i ekspeditionsgebyr. 

Da gæstesejlerne er begyndt at komme i marinaen, og det samtidig er en vigtig 

indtægtskilde for os, skal alle huske og vende pladsskiltene til grønt, hvis man 

ikke vil benytte sin plads ved først kommende overnatning. 

I højsæsonen går havnepersonalet en tjek runde ved 7 tiden, og vender alle 

skilte til grønt, hvor der ikke ligger både. Omvendt vender vi de skilte til rødt, 

som bådejere har indtelefoneret eller sendt til os via SMS, dagen i forvejen. 

Det er derfor farligt, at lade naboen vende sit skilt, uden at vi er informeret. 

Hvis man f.eks. sejler meget tidligt ud om morgen, og forventer at komme hjem 

samme dag, hjælper det ikke at vende sit skilt på rødt, da vi vil komme til, at 

vende det tilbage på vores morgenrunde. Løsningen er, at få et plastikkort 

udleveret gratis fra Marinakontoret, som kan hænges i vendeskiltet, hvorpå man 

med en IKKE permanent tusch, skriver forventet dato og måske klokkeslæt for 

hjemkomst. 

Den 1. juni skal alle både gerne være sat i vandet, eller flyttet ned for enden af 

marinaen ved campingpladsen. 

Den 1. juni er også det tidspunkt, hvor fristen for at flytte sit stativ/vogn væk fra 

bukkepladsen udløber. De stativer/vogne som vi vurderer, er til skrot, vil blive 

afhændet af en produkthandler, og skulle der være noget af værdi, vil marinaen 

muligvis, på et senere tidspunkt, holde en auktion. 

Sidst men ikke mindst, husk at der IKKE må stå biler i området ved kranen, 

hvor den nye belægning er, samt tilsvarende område på modsat side af vejen.  

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 


