
                                                                       Assens Marina, den 16. maj 2009    

 

 

                       NYT FRA HAVNEFOGEDEN 

 

 

Så blev det endelig sejlsæson på Marinaen. De fleste er kommet i vandet. Vi har 

heldigvis ikke haft de store problemer med liften. De fleste stativer er fjernet, men jeg 

kan se, at ikke alle er mærket med navn, plads og tlf.nr, se nu at få det bragt i orden. 

Der ligger nogle både på land som måske ikke skal i vandet. Her bedes ejerne 

henvende sig til havnefogeden, således at vi kan få dem flyttet. Med hensyn til 

herreløse både, så er der kun en tilbage. Den vil blive bortskaffet efter 15. juni 2009 

hvis ikke ejer melder sig. Måske var samme fremgangsmåde løsningen på alle de 

stativer der tilsyneladende ikke har nogen ejer. 

 

Hele sidste sæson havde vi store problemer med brændstofsalget på Marinaen. Vi er 

begyndt at registrere når det ikke virker. Normalt hører vi det kun fra vores gæster, 

idet vores egne sejlere godt ved at det ikke er vores anlæg. Alligevel vil jeg godt have 

en melding om når det ikke virker, forhåbentlig vil denne mere nøjagtige registrering 

så kunne bruges til et eller andet godt fremover. 

 

Årsmærker er ved at være sidste udkald hvis Du selv skal bestemme hvor det skal 

sidde. Efter 1. juni 2009 vil de blive påsat af havnefogeden, og det vil blive der hvor 

jeg mener det skal sidde. Vi har fået lavet nogle mærkater til at sætte på alle el-

standere. En der fortæller at der skal betales havnepenge senest en time efter ankomst 

og en der fortæller at det er forbudt at grille på både og broer. Begge står på både 

dansk og tysk.  

 

Der er kommet en hjertestarter ved Marina kontoret. Den skal dække hele Næs. Vi er 

udlært i at bruge den, men der er en god instruktion, faktisk fortæller maskinen Dig 

hvad du skal gøre. Dog hjælper maskinen kun hvis der samtidig gives kunstigt 

åndedræt og hjertemassage. 

 

Når I begynder at tage væk i flere dage, så husk at vende Jeres rød/grønne skilte. 

Husk at I kan bare give besked til havnefogeden, så skal vi nok vende jeres skilt 

tilbage til rød ved hjemkomst. Nu vil vi ønske Jer alle en rigtig god sommer med 

masser af gode sejlture. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Otto Nielsen 

Havnefoged 


