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Vores afskærmning ved kranen, også kaldet bølgen, er nu færdig, og det samme 

gælder for de isolerede kasser til højtryksrenserne. Der er ligeledes opsat ekstra 

strømudtag, vandhaner samt lamper, så området omkring kranen ikke 

fremtræder så mørkt om natten. 

Ved indgangen til november er der blevet optaget ca. 220 både, hvilket giver et 

gennemsnit på ca. 35 både om ugen, siden midten af september hvor vi startede. 

Vi forventer at der fortsat vil være ca. 120 både der skal op, så i slutningen af 

november, skulle freden gerne atter sænke sig i marinaen.  

 

Efterhånden som der bliver færre ledige pladser på land til bådene, er det meget 

vigtigt, at man ikke sætter sin bil på disse pladser, men kun foran bådene. Jeg 

har ladet mig fortælle, at en irriterende bil godt kan stå i et 3T stativ, hvis den 

”hjælpes” der op af en gaffeltruck, men det passer nok ikke, eller gør det?  

 

Den nye udvendige mastereol er også blevet færdig, så dem der manuelt kan 

løfte deres mast på plads, må meget gerne overveje en vinterplacering der.  

 

Selvom det er en travl periode, har vi også fundet tid til, at plante en masse 

høstanemoner omkring alle de små træer på marinaen samt syrenhortensia langs 

med legepladsen, for afskærmning mod Næsvej. Der vil komme yderligere 

blomster til foråret i store krukker, så marinaen kan vise sig fra sin bedste side i 

et farve og duft orgie. 

Assens Marina’s nye regulativ, som er blevet omdøbt til ordensreglement, er nu 

færdigt og kan findes på vores hjemmeside www.assens-marina.dk under 

punktet ”nyheder”. 

Der vil også i nærmeste fremtid blive udarbejdet et nyt takstblad for Assens 

Marina, som bl.a. vil indeholde detaljeret regler for køb og salg af bådpladser 

samt leje og køb af bådstativer.   

Til slut skal det lige oplyses, at marinakontoret holder lukket onsdag den 9. og 

den 16. november, da vi skal på kursus.   

 

 

Venlig hilsen 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 
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