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Så er efteråret for alvor sat ind, og vi på marinaen, har i hvert fald fundet regntøj, handsker og 

huer frem. På nuværende tidspunkt er der blevet løftet ca. 200 både op, hvoraf nogle er kørt 

væk på trailer. Der er fortsat lidt rettelser der skal foretages på vores nye kran, men i det store 

og hele fungerer løfteprocessen tilfredsstillende.  

Vi har også kun hørt positive reaktioner på vores nye system inkl. stativerne, og selv 

bådvogne er vi blevet helt fortrolig med. Vi forventer at de sidste stativer er samlet om 14 

dage, så der kan blive ryddet op foran marina kontoret. 

Alle der parkere deres bil på marinaen, skal placerer dem foran bådene, da vi skal bruge de 

frie områder til bådene. 

Selvom vi holder øje med, at stativerne står solidt på underlaget, må man meget gerne 

kontakte os, hvis der lige skal en ekstra klods under. Har man løse stiger liggende under sin 

båd, skal disse være låst fast, så en eventuel tyv ikke kan benytte dem. 

Den første sektion i det gamle masteskur, er inddraget til garage for trucken samt alle de 

remedier, der skal bruges til stativerne og kranen. Der vil blive sat ekstra taljer op i 

masteskurene, så de bedre kan udnyttes i længden. 

Der vil som sædvanligt blive lukket for vandet på broerne, når vejrguderne begynder at love 

pæn frost. Der vil blive lukket for strømmen i december, januar og februar med undtagelse af 

sidste weekend i hver måned, hvor der tændes for opladning af batterier. Hvis man gerne vil 

bruge el i de 3 måneder, kan man få monteret en måler, og betale efter forbrug. 

Vi er ved at lukke vores toiletter ned, så hvis naturen kalder, henvises der til det offentlige 

toilet, ved indgangen til Assens sejlklub.  

Sidst men ikke mindst, så ligger der fortsat mange stativer nede på bukkepladsen. Senest den 

1. juni 2011, skal de sidste være væk, da vi skal bruge pladsen til vores nye stativer, samt 

både, der af den ene eller anden årsag, tager et sabbat år på land. 
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