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Selvom maj vejret godt kunne have været lidt mere malervenligt, så er det alligevel 

lykkedes, at få de sidste både ud fra campingpladsen ca. 14 dage før tid. Nu mangler vi 

bare de sidste både, langs med broerne, så der kan være pænt og ryddet omkring den 1. 

juni, hvor der gerne skulle være plads til at sidde og grille forskellige steder i 

marinaen.  

Mastekranen skulle også gerne være færdigombygget, så vi slipper for at have 

højdestoppet hængende i toppen at kranen, men derimod tæller på antal motor 

drejninger, så kranen kan stoppe når krogen er i top. Der bliver også påmonteret en 

permanent servicestige på siden af kranen, så man i fremtiden kan slippe for at 

anvende en lift, når der skal udføres service på kranen.  

Selvom de fleste sejlere er gode til, at få sat det nyeste årsmærke på deres båd, så er det 

desværre et tilbageværende og tidskrævende arbejde, for marinaens personale, at få de 

sidste sejlere til at forstå, vigtigheden deraf. Vi ville blive rigtig glade, hvis nogle ville 

minde en glemsom nabo om, at vedkommende mangler at få sat årsmærke på sin båd. 

Husk at vende skiltet på grønt, når der sejles ud, hvis man ikke er hjemme den 

kommende nat. I højsæsonen går marinapersonalet 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. 

Får vi først meddelelsen samme dag, er det ikke sikkert, at pladsen kan holdes fri for 

gæster, da den uskrevne regel er, at 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. 

Lene går som bekendt på efterløn fredag den 31. maj og der holdes i den forbindelse 

en afskedsreception på kontoret fra kl. 13 til 14. Ellers er der også mulighed for at tage 

afsked med Lene dagen efter til vores 10 års fødselsdag, hvor hun har lovet at deltage.    

 

I juni måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdag fra kl. 9 - 12 samt ekstra om fredagen fra kl. 16 - 18. 

 Lørdag fra kl. 10 - 12 samt kl. 16 – 18. Søndag fra kl. 10 - 12. 
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