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Sidste år startede vi først med at løfte både op fra begyndelsen af oktober, da 

kranen ikke var klar før. I år vil der på samme tidspunkt allerede være løfte ca. 

30 både op, så det er dejligt at starte det travle efterår med et lille forspring. 

 

For de bådejere, der har svært ved at afse en hverdag til bådløft, vil følgende 4 

lørdage også kunne benyttes:    8/10   ,   22/10   ,   5/11   ,   19/11 

Der er sat opslag på indersiden af den midterste dør i det røde masteskur, hvor 

man kan skrive sig på. Vi forventer at kunne klare max. 18 både pr. lørdag. 

 

De både der vil ned og stå på campingpladsen, skal forvente at være klar til at 

komme i vandet allerede i starten af maj 2012, så vi ikke skal betale for vandet 

til hele campingpladsen, da der kun er et vandaflæsningssted. 

 

Når der begynder at blive fyldt op med både på land, så parker sådan med bilen, 

at evt. frie pladser ikke bliver blokeret. Husk også at stiger skal være fastlåste, 

så tyveknægte ikke får for let spil, med at komme op i bådene.  

 

Vi er ved at få sat nogle ekstra mastehylder op på østsiden af det store 

masteskur, samt få bygget et halvtag udover. Dem der har master, som kan 

løftes på plads uden hejseværk, må gerne overveje at lægge deres maste der. 

 

Husk at bom og spilerstage skal blive på båden, og hvis årsmærket ikke sidder 

på masten, så skal den forsynes med ejerens navn og tlf. nr. inden den lægges 

ind i et af masteskurene.     

 

Hvis nogle undrer sig over at det nye beskyttelsesrækværk ved kranen bugter 

sig lidt, så skyldes det ikke en forkert udslået tommestok, men at en kunstnerisk 

anlagt bådejer foreslog, at hegnet skulle have form som en bølge. 

 

Der bliver som sædvanligt lukket for vandet på broerne, når den første nattefrost 

melder sig, og strømmen vil være lukket i december, januar og februar, med 

undtagelse af sidste weekend i hver måned. 

 

Fra mandag den 26. september til fredag den 2. december vil marinakontoret 

kun have åben i hverdagene fra kl. 9 - 12. Vi vil dog ofte være at finde i 

marinaen indtil kl. 15.  

 

Venlig hilsen 

Alex Hansen 

Havnefoged 


