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Selvom vi måske har haft en af de varmeste efterårsperioder i mands minde, dog krydret 

med lidt ekstra regn, så kan man sjovt nok altid finde noget at ærgrer sig over, f.eks. at 

båden skal op nu, hvor man kunne have taget nogle ekstra dejlige sejlture. 

Omvendt har jeg set flere, der ligefrem har gået og nydt at afrigge båden i det dejlige 

vejr, så alt i alt må den samlede sejlsæson i år beskrives som en succes. 

 

Assens Kommune er nu i fuld gang med etablering af den nye Næsvej, samt vores 

parallelle liftvej. Den forventes at blive færdig i år. 

 

Det nye område, hvor kommunens gamle materialegård lå, er snart ved at være fyldt op 

med både, og indtil videre er der stor tilfredshed med forholdene fra dem, der har fået 

placeret deres båd på området. Desværre har det vist sig, at de planlagte toiletfaciliteter 

i den røde jernbygning ovre på den nye bukkeplads bliver udskudt med ca. 1 måned,  

da der først skal genetableres en helt ny kloakforbindelse.  

 

Mastekranen har nu fået installeret en ny teleskoparm. I øjeblikket overvejer vi om det 

gamle manuelle vejrespil, der styrer hvor meget armen når ud over kajkanten, skal 

erstattes af et elektrisk spil, da teleskoparmen inkl. motorplaceringen på armen har 

forøget vægten. 

 

Vi har udskiftet alle de gule redningskranse til en nyere model. Hvis man kan bruge en 

af de gamle kranse så kontakt havnefogeden. Næste sikkerhedstiltag i marinaen bliver 

opsætning af mobile redningsstiger, hvilket forventes at ske inden årets udgang.   

 

Der lukkes for vandet på broerne og landpladserne, når nattefrosten begynder at sætte 

ind. Strømmen på broerne og landpladserne lukkes i december til og med marts. Der 

lukkes dog op den sidste weekend i hver måned, så bådenes batterier kan blive opladet. 

   

I november vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdage fra kl. 9 – 12 undtagen tirsdag den 11. som holdes helt lukket. 
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