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Så er sommerferien ved at være overstået for de fleste, og det kan da kun være 

en reparatør af vandskader i København, der kan synes det har været en givtig 

sommer.  

Det er stadigvæk for tidligt at udtale sig om, hvorvidt vores gæstebudget holder. 

Først omkring midten af september kan man komme med en rigtig prognose, 

men hvis vejret fortsætter som nu, vil vi mangle ca. 25.000 kr. på den konto.  

 

Vores dieselsalg ser derimod ud til, at kaste den budgetterede fortjeneste på ca. 

30.000 kr. af sig. En medvirkende årsag er nok, at man fra den 1. juni, kun har 

kunnet få biodiesel på tankstationerne, hvorimod vores marina har fået 

dispensation til at sælge den ”gamle” slags. Der er nemlig mange bådmotorer 

der har problemer med biodieslen, f.eks. ved at deres filtre tilstoppes.    

 

Ifølge vores brugsret aftale med kommunen har vi først lov til at sætte både 

permanent på land fra den 15. september, men det passer også fint, for så kan 

det store løfte åg nå at blive ombygget og galvaniseret inden. Der vil også 

inden, bådene begynder at komme op, blive rejst et 10 m lang og 3 m højt 

træhegn, fra kranen og ud imod vejen, så 2 både samtidig kan stå og blive spulet 

af, efter at de er blevet løftet op. 

 

Så er vi også blevet færdige med at rydde op i gamle båd stativer, samt få ryddet 

op på bukkepladsen. Når vores egne stativer begynder at blive fjernet fra 

bukkepladsen, vil der være mulighed for, at sætte yderligere 20 både derned, så 

det samlede antal når op på 40 stk. Der har hele tiden været strøm dernede, og 

snart vil der også blive placeret en 1000 l vandtank med pumpe, så man har 

mulighed for at få vand.    

 

Der er en revidering af marinaens regulativer på vej i nærmeste fremtid, som vil 

blive udsendt på e-mail, samt slået op ved marinakontoret. Så sæt en ½ time af 

til gennemlæsning, måske er der et par nye punkter, som det er vigtigt at have 

kendskab til.       

 

Fra mandag den 29. august vil marinakontoret både i hverdagene og i 

weekenden lukke kl. 12. Vi vil dog i hverdagen fortsat være at finde i marinaen 

indtil kl. 15.  
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