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Oktober 2013 

Så er sommerens sejladser så småt ved at klinge af, og de første 50 både har allerede 

fået fast grund under kølen. Selvom vi for sidste gang, fortsat har mulighed for at stå 

på campingpladsen, så mærker vi allerede nu forandringens vinde, idet pladsen langs 

med poppelhegnet for enden af marinaen, ikke kan benyttes mere, da kommunen 

allerede i år agter at bruge området til den nye vejføring af Næsvej. 

 

Vi blev desværre først i slutningen af august informeret om kommunens planer, så 

selvom der arbejdes på højtryk, med at etablere en ny permanent båd- og bukkeplads 

på område ved Næsvej nr. 7, der hvor den gamle produktplads lå, så forventer vi først 

at kunne benytte området fra midten af oktober.  

Udover at kommunen betaler for hele den nye etablering inkl. strøm og vand, så får vi 

også et område som er ca. 50 % større end den gamle bukkeplads og endelig overtager 

vi et 50 m
2
 stålskur, hvor der bl.a. er mulighed for etablering af toilet.    

 

Et andet stort projekt som løber af staben i oktober, er bygning og montering af de 

yderste 37 m bølgebryder på gæstebroen. Vi får skåret og boret Azobetræet hos en 

underleverandør, men skal selv samle elementerne på græsplænen foran 

marinakontoret, så i uge 40 og 41 kunne vi godt bruge lidt hjælp i nogle timer, ligesom 

da vi i sin tid samlede stativerne, for at holde omkostningerne nede. 
 

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. Husk også at lægge de mindste og letteste master øverst på hylderne, 

samt placer toppen af masten ud imod enderne af masteskuret, da bunden af masten 

fylder mindst, hvilket gør at masterne har bedre plads, der hvor de overlapper 

hinanden.  

 

Vær forsigtig med ikke at skrabe andre master, da vi har haft et par tilfælde med 

master, der er blevet beskadiget. 

 

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

 Hverdage fra kl. 9 - 12 
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