
 

 

Nyt fra Havnefogeden 

Juni 2014 

Så nærmer vi os med hastige skridt de sidste isætninger af bådene, så vores flotte 

marinafront igen kan komme til sin ret, og grillpladserne kan blive sat op. 

Det har ellers været noget af en udfordring, at holde marinaen pæn og rydelig i år. 

Først havde vi det opgravede materiale fra uddybningen liggende i nogle måneder, og 

her på det seneste har kommunen ligget og rodet nede i ”baghaven”, med at få rørlagt 

åen, som løb imellem campingpladsen og vores forhenværende gamle bukkeplads. 

Vi har desværre også haft en tragisk drukneulykke her i marinaen, hvor en bådejer, 

natten til søndag d. 28/4, faldt i vandet fra en båd. Som en konsekvens heraf, vil 

marinaen fremrykke arbejdet med at højne sikkerheden yderligere, så vi måske 

allerede næste år, kan opnå et ”www.sikkerhavn.dk” certifikat, hvilket indtil nu kun 

5-6 andre marinaer har opnået. 

Omkring min lille årlige sang vedrørende årsmærker på bådene og betjening af 

vendeskilte ved bådpladserne, henvises der til sidste års juni udgave af nyt fra 

havnefogeden, som findes på vores hjemmesiden under sjovt nok - nyt fra havnefogeden. 

Vores bro ved ophalerstedet er nu blevet færdigbygget så den når helt ind til land. 

Der er monteret lys samt lagt nyt skridunderlag på rampen. 

 

På bro F er der opsat en ekstra sendemast, så den sydlige del af marinaen får bedre 

internet dækning. Det er som bekendt gratis at benytte vore trådløse netværk der 

hedder ”The Cloud”, dog skal man første gang det bruges, oprette en konto, hvor man 

bl.a. bliver bedt en e-mail adresse samt en adgangskode efter eget valg. 

 

Sidst men ikke mindst, vil vi også gerne byde velkomme til Bjarne Rasmussen, som 

er blevet ansat til vedligeholdelse af marinaens arealer, under en fleksordning med 

kommunen. 
 

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.  
 

Venlig hilsen  

Alex Hansen 

Havnefoged 


