
 

 

Nyt fra Havnelederen – Februar 2017 
 
En god generalforsamling, uden de helt store debatter eller uenigheder blev afviklet 
søndag den 8. januar. 
Der var dog én lille debat! 
Nogle af mødedeltagerne roste arbejdet der blev gjort fra havnens side, ved sikring af 
fortøjninger på både der ikke bliver tilset af bådejerne. 
Men da havnens personale ikke er ansat og ikke har tid til, at passe fortøjninger for 
bådejerne! Mente disse mødedeltagere, at det måtte være mest rimeligt! At pågældende 
bådejere fik en regning for ulejligheden.  Det kan jeg kun være enig i. 
Derfor vil der fremover blive udsendt en regning for disse ydelser! Så det ikke bliver en 
udgift der fordeles på de bådejere, der passer deres både og deres fortøjninger. 
 
Torsdag den 5. januar var dagen, hvor vandet havde sit tilbage-togt fra en tur i 
Østersøen. Presset fra en hård nordenvind gjorde! At vandet ikke kunne komme ud af 
Lillebælt og ud i Kattegat som det gerne ville. 
Vandet søgte så ly i Assens Marina og Havn og skabte en masse udfordringer for 
Assens borgere nær havnemiljøet! Og ikke mindst for Assens Marina’s brugere og 
personale. 
Da jeg mødte kl.07.00 kunne jeg godt fornemme en hård dag forude! 
Blæsten var her allerede oppe, hvor det til tider nærmede sig stormstyrke. 
To både havde revet sig løs af deres fortøjninger og var på vej, på egen hånd til nabo-
broen. 
Jeg ringede til bådejerne! Den ene uden held og den anden kom efter noget tid. 
Ved hjælp fra andre bådejere fik vi indfanget de to fartøjer og fik dem fortøjet. 
Undertegnede og et par af Marina’ens brugere, tog nu rundt på samtlige broer og 
tjekkede fortøjninger. 
Ca. kl.9 var blæsten så kraftig, at vi havde svært ved at bjerge os selv ude på broerne! 
Hvorfor vi indstillede aktionen. Ca. kl.11 tog vinden af og vi genoptog aktionen. 
Nu var rigtig mange af Marina’ens brugere mødt op! Lige som én stor fælles aktion. 
Ca. kl.15 havde vinden lagt sig! Og nu steg vandet kraftigt, time for time. 
Kl. 02.00 var vandet på tilbage-togt. Mon ikke vandet nu var på vej tilbage til Kattegat? 
 
Jeg vil gerne takke alle de hjælpsomme sjæle! Som denne dag og aften, brugte så meget 
tid og så mange kræfter på at sikre hvad sikres kunne. 
 
Og til dig der ikke havde sikret din fortøjning! Husk at takke din nabo. 
 
Til sidst kan jeg fortælle at et brofag på bro-F ér skiftet og yderligere et fag mere er godt 
på vej. 
I vinterperioden fra december til marts er kontoret delvis lukket. 
Hvis man ønsker kontakt med marinaen så skriv til hilmer@assens-marina.dk 
eller ring på 2169 1567 
 
Med venlig hilsen 
Hilmer Storm 
Havneleder 


