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Så er sejlersæsonen for de flestes vedkommende ved at være ovre, men det gode 

sensommervejr har dog bevirket, at vi næsten er kommet i hus, med den 

budgetteret indtjening fra gæstesejlere, selvom antallet faldt med 6%. 

 

Vi har fået opfyldt og planeret foran ophalerstedet, med 61 tons knust beton, fra 

de gamle sukkersiloer, så flere både kan stå solidt på arealet. Der er også blevet 

etableret en nedsivningsfaskine i samme område, da der ofte stod meget vand 

ud imod Næsvej. 

 

Der er på nuværende tidspunkt kommet nye og kraftigere trådløse internet 

sendere op ved tursejlernes hus og dieseltanken, så når den sidste sender bliver 

rejst ved F-broen, skulle der gerne være dækning i hele marinaen. 

Vores gratis/frie system hedder fortsat ”The Cloud” og første gang det bruges, 

vil der dukke en tilmeldingsformular op på skærmen. Husk at komme helt ned i 

bunden af formularen, og bl.a. få afkrydset at man har læst betingelserne.   

 

En ting er at vores bropiller har det udmærket, som jeg skrev om sidste gang, 

noget andet er brodækket. Der er flere steder hvor trædestolperne, ned på siden 

af broerne, samt de bærende stolper under brædderne, trænger til udskiftning. 

Især første halvdel af F-broen er meget slem, hvilket betyder at broen vil få 

lukket for vand og strøm allerede i midten af oktober, da hele brodækket skal 

skiftes. Vi har udviklet en midlertidig gangbro, der vil blive flyttet med rundt, så 

man stadigvæk kan komme hen til sin båd, selvom der arbejdes på broen.  

 

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. Vi har for øvrigt fået sat beskyttelseskapper på alle 

mastehylderne og som noget nyt, vil masteskurene i perioden december, januar 

og februar være låst af, for at prøve at forhindre tyveri. 

 

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. 

 

I oktober og november vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

 Hverdag fra kl. 9 – 12 

 

Venlig hilsen 

Alex Hansen 

Havnefoged 


