
 

 

Nyt fra Havnefogeden 

Maj 2013 

 

Maj måned forventes i år, at blive ekstraordinær hektisk for mange sejlere såvel som 

marinaens personale, pga. det kolde forår, men ved fælles hjælp og gensidig forståelse, 

skal det nok lykkes, at få båden i vandet inden den 1. juni. 

 

Det er også i maj måned, at grill området ved legepladsen forventes færdiggjort, med en 

40 m
2
 overdækning, samt ekstra læmur gående fra masteskuret og ud til liftvejen. 

Mens der ventes på, at bøffen bliver grillet færdigt, kan man jo tage en tur i vores nye 

25 m lange svævebane, eller tæve naboen i bordtennis/bordfodbold, som også forventes 

færdigetableret til indvielse den 1. juni. 

 

I år vil datoen den 1. juni 2013 betyde lidt mere end normalt, da det er præcis 10 år 

siden, at Assens Marina overtog styringen af marinaen fra Assens kommune på en 

65 års brugsretsaftale, imod at deponere 12 millioner. Jeg forventer at dagen, som falder 

på en lørdag, vil blive festligholdt på en eller anden måde, og skulle nogen sidde med en 

god ide, så giv mig endelig et praj.     

 

Nu er alting jo ikke kun fest og leg, hvilket afspejles af, at ca. 25 bådejere forventes og 

deltage med deres både i vores første fælles salgsdag, som vil løbe af staben 2. pinsedag 

den 20. maj. Ideen er at placere båden på land/vand ved gæstebroen, så de forhåbentlig 

mange købere kan få et godt overblik. Ved at flere går sammen om at sælge både, kan 

man lettere få budskabet ud f.eks. via annoncering. Kontakt marinakontoret hvis du er 

køber/sælger til en båd, så skal vi sørge for at bringe henvendelsen videre.    

 

Og så er det også i slutningen af maj måned, eller mere præcis fredag den 31, at vi 

desværre skal tage afsked med Lene på kontoret, da hun har valgt at gå på efterløn efter 

næsten 10 års tro tjeneste. Til at løfte arven efter Lene, har vi ansat Tove Jørgensen, 

som man kan hilse på allerede fra den 1. maj. 

 

Til sidst vil jeg blot henstille til man sætter sin bil, enten foran egen båd eller på en tom 

plads, så der ikke blokeres for alle de både der i den kommende tid skal sættes i vandet. 

 

I maj måned vil marinakontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage samt 

helligdage. 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 

 2169 1567 


