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Bedst som man troede at foråret var på vej har det især om morgenen været nødvendigt at 

finde vanterne frem, og selv Jan måtte støve sin elefant hue af og tage den på igen, når der 

skulle køres med både for fulde omdrejninger. Husk nu at vi skal være væk fra den sydligste 

del af campingpladsen inden den 15. maj og resten af campingpladsen den 31. maj. 

Det er også den 31. maj at liften for sidste gang kan bruges til at sætte både i vandet, da 

broen den kører ud på skal rives ned for at give plads til den nye service kaj. Bygge tiden for 

kaj og svingkran forventes at tage 3-4 mdr. Der vil i bygge perioden ikke blive tilbudt 

alternative muligheder for at få løftet sin båd op eller i vandet. 

 

Som der tidligere er kommunikeret ud, bl.a. via opslagstavlen ved havnekontoret, så skal 

man, så snart båden er kommet i vandet, sætte sit stativ ned på bukkepladsen hvis det kan 

sælges, samt huske at pakke det så godt sammen som muligt. Alle andre stativer der står 

tilbage vil blive betragtet som gammelt jern eller optændings brænde og blive solgt som skrot 

af marinaen. 

Har man brug for marinaens hjælp med at flytte sit stativ ned på bukke pladsen, hjælper vi 

gerne imod et vederlag på 150 kr. 

 

Marina kontoret er nu begyndt også at holde åben i weekenden samt på helligdage dog kun i 

tidsrummet kl. 10-12. Det er fortsat de frivillige liftførere der kører i weekenden. 

  

 

Sidste nyt om Svingkran - Mole - Stativer - Tankanlæg 

Alle de foretrukne leverandører til stativer, bådløftevogn, svingkran samt mole er nu fundet, 

og så snart de sidste detaljer er forhandlet på plads og en kontrakt er underskrevet, vil 

nærmere informationer blive udsendt.  

 

Vores midlertidige diesel anlæg er blevet etableret i den grønne container ved liften, så 

henvend jer trygt til havnens personale, så skal vi fylde den op imens I finder penge frem, da 

vi ikke tager imod dankort. 

 

Endelig har vi fået en truck til låns indtil vores rigtige truck bliver leveret om ca. 6 uger. 

 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at invitere alle ejere og lejere i marinaen til et 

informationsmøde, nu da puslespillet er faldet på plads. Mødet vil finde sted tirsdag den 25. 

maj fra kl. 19 til 21 på Handelsskolen i Assens. Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt en 

invitation til alle bådejere samt et skema, hvor man kan tilkendegive om man ønsker at 

tiltræde den nye stativ ordning.   
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