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Vejrets lidt vekslende karakter, har indtil nu lagt en naturlig dæmper, på antallet 

af både der er kommet i vandet. Omvendt er bankning af nye fortøjningspæle, 

også kommet lidt bagefter tidsplanen, så det er nok meget godt, at ikke alt for 

mange både bliver søsat, førend arbejdet er færdigt. 

Det er ikke kun vejret der har forsinket bådejere, i at få søsat deres både, men 

desværre også tyveri af fald og andet tovværk fra masterne i masteskurene. Vi 

overvejer til efteråret, helt at aflåse masteskurene i vintermånederne, og måske 

skilte med noget videoovervågning. 

Vi forventer, lige som sidste år, at de sidste både er flyttet ud fra 

campingpladsen, i begyndelsen af maj, så vi slipper for at betale for vand til 

hele campingpladsen. Resten af bådene, undtagen dem der står på bukkepladsen 

og ca. 25 m udenfor, skal være flyttet senest den 1. juni. 

HUSK at hvis en motor behøves at startes, imens båden står på land, så skal 

man sørge for, at der ikke spildes noget som helst på jorden, f.eks. ved at holde 

en stor balje under. Det samme gælder selvfølgelig når der males, at stativet og 

jorden dækkes af, så de ikke får malerpletter på sig.   

Primært for miljøets, men også for det gode nabobåds skyld, skal man bruge sug 

når der slibes, så malerstøv ikke kommer ud over det hele, men bliver opsamlet 

på en kontrolleret måde. Marinaen har som bekendt 3 stk. slibemaskiner, der 

kan lånes gratis, hvorimod slibeskiver og skrabejern kan købes på kontoret. 

Vi har som noget nyt i år, brugt reklamepenge på, at få budskabet om 

”10 gode grunde til at vælge Assens Marina” frem i forskellige blade. På 

forsiden af vores hjemmeside www.assens-marina.dk kan man læse budskabet. 

 

Vi har også fået opsat en ny reklametavle ved kontoret, hvor der er mulighed 

for, at leje sig ind på, hvis man har noget marine relevant at sælge, f.eks. en båd.  

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

forbi med bådvognen, og helst i de tomme huller der opstår, når en båd er væk, 

så der ikke blokeres for de både, der står og venter på, at komme i vandet.  

I maj måned vil havnekontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage,  

undtagen onsdag den 2. maj, hvor der helt er lukket. Alle helligdage og de 2 

sidste weekender i maj, vil der også være åben fra kl. 10 til 12.  
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