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Her midt i august, hvor jeg af egne feriemæssige grunde, allerede skriver denne 

september udgave, ser vejret ud til endeligt at give os lidt sammenhængende 

solskinsdage, hvilket forhåbentligt kan rette lidt op på gæstebåds statistikken, 

som desværre viser et efterslæb på ca. 10%. Omvendt valgte vi i år, at lægge 

5 kr. og 10 kr. på gæsteprisen for hhv. små og store både, så økonomisk er der 

kun tale om en nedgang på ca. 2%. 

 

Så har vi også fået undersøgt vores bropiller af det samme firma, som for nyligt 

undersøgte broerne i Middelfart Marina. I Middelfart endte undersøgelsen af 

deres 30-årige trykimprægnerede pæle med, at havnefogeden så sig nødsaget til 

at lukke 4 broer for gæstesejlere, pga. broernes tilstand efter pæleormsangreb.   
http://www.fyens.dk/article/2121960:Middelfart--Ramponerede--Marina-lukker-fire-baadebroer 

 

Vi må desværre meddele, at dem der har sat næsen op efter flydebroer i Assens 

Marina pga. dårlige bropiller, må vente mindst 30 år endnu, da vores 

hårdttræspiller fortsat er i en fin stand, uden nævneværdige tegn på angreb af 

pæleorme . Omvendt er vores lille bro ved ophaler rampen stærk angrebet og 

vil indenfor det næste års tid, få udskiftet sine 8 bropiller med nogle af jern.     

 

Mastekranen og bådkranen vil få sit sædvanlige efterårscheck i begyndelsen af 

september, så vi er klar til at tage de første både op efter den 15. september, som 

er startdatoen for at komme ind på campingpladsen. På nuværende tidspunkt 

ved vi ikke om det bliver den sidste sæson, for opbevaring af både på 

campingpladsen. Det afhænger af, om den bliver solgt og hvordan de nye ejere 

vil drive pladsen videre. 

 

Som sidste år, vil der blive mulighed for at få båden løftet op på følgende 4 

lørdage, hvis man ikke kan på en hverdag. 

6/10        20/10       3/11       17/11 

Der er opsat tilmeldingslister på indersiden af den midterste dør i det røde 

masteskur, hvor man kan skrive sig på til et lørdagsløft. 

 

I september måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdag fra kl. 9 - 12. 

 Lørdag fra kl. 10 - 12. 

 

Venlig hilsen og en lille festskål for de gode bropiller. 

Alex Hansen 

Havnefoged 
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