
 

 

 Nyt fra Havnefogeden  

September 2014 

Hvor er jeg dog glad for, at det snart er september, så vi kan få ”vasket” august tavlen 

ren, for sikke et …..vejr vi har haft. Nu er det hele ikke kun snøft, da vi forventer at få 

et pænt overskud, primært pga. de mange gæstesejlere - så stor tak til dem. 
 

Når bådene begynder at komme på land i midten af september, vil man fortsat skulle 

højtrykspule dem ved kranen, da vi ikke forventer at blive færdig med de nye 

spulepladser i år. 
 

De både, der skal i telt, skal stå i højre side på den nye bukkeplads, set i forhold til 

indkørslen fra Næsvej. 
 

Det STORE gratis arrangement den 2. august, hvor bl.a. Jacob Haugaard optrådte 

forløb godt, men desværre blev de næsten 700 gæster ikke hængende så længe. 

Der skal nok ske en justering af næste års musikvalg, for at få en rigtig succes.    

    

Til gengæld var der ikke noget i vejen med musikken til vores egen sommerfest 

den 22. august, hvilket de ca. 125 glade deltagere livligt demonstrerede, da 

dansegulvet næsten konstant var besat. Den gode mad var der også rigeligt af og 

selvom man gerne måtte medbringe drikkevarer, blev der alligevel solgt ca. 100 liter 

fadøl, så jo det var en dejlig aften, der først sluttede henad 3-tiden. 
 

Efterårets bådløft starter som sædvanlig fra den 15. september. Husk at ringe nogle 

dage i forvejen for tidsbestilling, da vi max. løfter 16 både om dagen. Hvis det kniber 

med at finde en hverdagstid, vil der også blive løftet på følgende 3 lørdage: 

                                           4/10         18/10       1/11 

 

Da campingpladsen ikke mere kan benyttes, vil arealet omkring kommunens gamle 

materialegård blive taget i anvendelse, selvom indretningen først bliver færdig til 

næste år. Der vil blive opsat et par midlertidige strømudtag samt mulighed for at  

tappe vand. 
 

I september måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum: 

 Hverdage kl.   9 - 12 

 Lørdag     kl. 10 - 12 

 

Venlig hilsen 

Alex Hansen 

Havnefoged 

 2169 1567 


