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Når man læser denne skrivelse har vi lige passeret 6000 gæstesejlere, hvilket er det 

højeste antal siden 2009. Selvom presset nogle gange har været stort, med over 200 

gæstebåde om dagen, er det mit generelle indtryk, at vi alle hjælper med til at gæsterne 

får en god oplevelse her i Assens Marina og byen. 

Belønningen er selvfølgelig, at gæsterne bidrager til marinaens drift med lidt over 

½ mio. kr. når udgifterne er fratrukket, plus et ukendt beløb i byens butikker. 

 

Som en afledt effekt af det gode resultat, er det derfor blevet besluttet at få udskiftet 

mastekranens løftearm til en model, hvor de øverste 2 m kan forskydes i 

længderetningen, så man kan undgå at ødelægge sin mastetop. 

Udskiftningen tager 1 dag og forventes at ske i midten af oktober. 

 

Den store ca. 700 m2 plads mellem masteskuret og asfaltvejen vil blive belagt med 

samme fliser som ved kranen i perioden 6. – 17. oktober. 

 

Den store røde jernbygning, der står til venstre på vores nye bukkeplads, er ved at blive 

indrettet med toilet samt værksted og forventes at være færdigt i slutningen af oktober.  

Der vil også blive bygget 2 aflåselige skabe til slibemaskiner, så man i fremtiden ikke 

behøver at hente dem ved marina kontoret. 

 

Endelig er der overfor mastekranen blevet bygget en lav servicebro på 12 m, som vi 

forventer at mange sejlere vil finde anvendelig, når bådens fribord skal undersøges. 

 

Husk som altid at være forsigtig over for andres master, når masten skal stuves til køjs 

for i år, og ellers følg de regler, som er opslået på indersiden af dørene til masteskurene. 

Alle master skal kunne identificeres via deres årsmærke eller vedhængt tlf. nr. 

 

Sidst men bestemt ikke mindst, så husk at sætte jeres biler foran de både der allerede 

står på land, uanset om man selv ejer båden. Vi har brug for alle tomme pladser der 

findes langs med marinaen. 
 

I oktober vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdage kl. 9 - 12 

 

 

Venlig hilsen 

Alex Hansen 

Havnefoged 

 2169 1567 


