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Takket være det fine vejr, er der kommet fuld gang i slibemaskinerne samt 

malerrullerne, og tomme stativer er begyndt at hobe sig op ved kranen, 

efterhånden som bådene bliver løftet i vandet. 

Husk i denne forbindelse på, IKKE at parkere i området ved kranen, 

mastekranen og stativerne, så vi forhindres i at sætte både i vandet, tak.  

De første gæstesejlere er også begyndt at vise sig i marinaen, så husk at vende 

pladsskiltet på grønt, hvis man er væk natten over, så de har nogle pladser at 

vælge imellem. 

De både der ligger inde på campingpladsen skal huske på, at pladsen skal være 

rømmet og ryddet senest den 31. maj. Hvis en motor behøver at startes imedens 

båden står på land, skal man sørge for, at der ikke spildes noget som helst på 

jorden, så hold en balje under. 

Det kniber stadigvæk lidt for nogle, at få afdækket under båden, når der males. 

Vores stativer kan f.eks. også omvikles med madfilm (spørg en madkyndig hvis 

ordet er ukendt), så de ikke kommer til at ligne en Jens Jørgen Thorsen kreation. 

Vi har fået lavet 3 skabe indenfor den midterste dør, i det gamle masteskur, hvor 

man kan sætte slibemaskinerne ind efter endt brug og låse, hvis der ikke er 

noget personale tilstede på marinaen. 

Vi har fået renoveret vores toiletter og bade, så hvis man ikke nænner at sætte 

sig ind i bilen, efter en ”beskidt” dag i marinaen, kan man for 2 kr. pr. minut, få 

et dejligt varmt bad, og hårshampooen er GRATIS. 

Da vi stadigvæk har 2 vandområder imellem A og B broerne, som ikke har den 

tilfredsstillende vanddybde, vil der blive udlagt afmærkningsbøjer, så 

grundstødning kan undgås.     

Sidst men ikke mindst, husk at sætte bilerne helt ude i græsset, så vi kan komme 

forbi med bådene.  

 

Venlig hilsen 
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