
 

 

Nyt fra Havnelederen – Juni 2017 

  
Er vejret godt eller dårligt, i forhold til sidste år på samme tid? 
Hvis besøgstallene giver en indikation af det, er vejret bedre i år. Vi har 51 flere 
besøgende i forhold til sidste år, i perioden fra 1. marts til 7. juni. Besøgstallet indtil 7. 
juni 2017 er 523 gæster heraf 35 autocampere. Sidste år gjorde vi tiltaget med 
autocampere, hvilket skulle vise sig, at være et godt tiltag. Som autocamper-destination 
er vi blevet nævnt på flere medier og listet på diverse autocamperforeningers 
hjemmesider. Vi har i år udvidet med flere båse til autocamperfolket. Det er mit håb, at i 
støtter ligeså godt om det, som sidste år. Lægger nogen an til parkering med personbil i 
disse båse, må i meget gerne, på en venlig måde! Minde om, at de er forbeholdt 
autocampere. 
Lørdag 10. juni er det Havnens dag. Denne dag, er en dag, hvor vi viser havnen frem 
til gæster der normalt ikke har deres gang på Marinaen. Der bliver pyntet op, spillet 
musik og der vil være en masse aktiviteter denne dag. Der vil denne dag være 
afmærkede parkeringsområder og områder der er afspærrede for, at gøre plads til 
diverse aktiviteter, til ære for vore gæster! Og hvem ved, måske nye sejlere i Assens 
Marina? 
Det vil ikke denne dag være muligt, at benytte servicekajen. En del bådejere har stillet 
deres både til rådighed for, at vore gæster kan opleve stemningen om bord på bådene. 
Hvis man skal tanke diesel, kan dette selvfølgelig lade sig gøre. Da der på stranden er 
beachvolley samme dag, vil der selvfølgelig være en del pres på parkeringsforholdene. 
Vi håber på din opbakning denne dag! Ønsker du ikke at deltage og egentligt bare vil 
nyde dagen på din båd, eller sejle en tur! Beder vi om din overbærenhed, som denne dag 
kræver på grund af besværlige parkeringsforhold og en del larm. 
På forhånd tak. 
Den 15. maj om eftermiddagen, var en tyv ved at løsne fortøjningerne til en motorbåd 
på bro-C. Uheldigt for tyven virker nabohjælp rigtigt godt i Assens Marina. 
Tyven nåede at stikke af! Men uden at få båden med. Naboen kunne give politiet 
tilstrækkeligt med oplysninger til, at de nu er på sporet af tyven. 
I den anledning vil jeg gerne nævne at Assens Marina er blevet tilbudt overvågning fra 
et firma der hedder BOATCAM. Firmaet vil opsætte master og kameraer gratis! Men 
det kræver, at de ved hvor stor tilslutningen kan blive. Man kan gå ind på 
www.boatcam.net og se hvordan det virker og hvad det koster at få sin båd overvåget. 
På hjemmesiden er der et telefonnummer til Lars Granhøj som gerne vil svare på 
spørgsmål angående overvågning og priser. 
 
Praktisk information 
Husk at vende dit skilt til grønt når du sejler væk i mere end en dag. 
Sms på 21691567 inden kl.10.00 dagen før din hjemkomst, hvis du vil have vendt dit 
skilt til rødt.  
Havnekontorets åbningstider i perioden 01.06. – 30.06. 2017 
Mandag til fredag kl. 09.00 - 12.00 og lørdag, søndag kl. 10.00 -12.00 
 

Med venlig hilsen 
Hilmer Storm 

Havneleder 


