
 

 

 

 

Information fra bestyrelsen om Jan’s fratrædelse ved Assens Marina 

Som meldt ud den 11. september er det med stor beklagelse at Assens Marina d. 11. september modtog 

Jan’s ønske om at stoppe sit ansættelsesforhold ved marinaen efter mere end 10 års ansættelse. 

Jan har fået nyt arbejde som servicemontør med udkørsel fra hjemmeadressen ved firmaet 

C-B Maskinservice i Broby, der yder service inden for gartneri og industri. 

Jan starter i sit nye job mandag den 18. september, derfor havde Jan sidste arbejdsdag ved marinaen 

mandag den 11. september efter eget ønske. 

Bestyrelsen og Assens Marina takker Jan for hans store indsats for marinaen gennem årene og ønsker ham 

alt det bedste fremover med sit nye job.  

Det er klart for enhver at en person som Jan, med mere end 10 års erfaring, erstattes ikke på samme  

niveau fra dag et. 

Vores både skal nok komme på land her i efteråret, som de plejer, der arbejdes på mulige løsninger.  

Det er muligt, der skal lidt længere tålmodighed til, når man kommer til service kajen for at få båden løftet 

op, her opfordres til at der er mindst 2 personer til at holde og hjælpe med at få båden placeret i kranens 

løftestropper og efterfølgende i stativet. 

Vedrørende anvendelse af marinaens mastekran hvor der som bekendt kan være en ”flaskehals” her om 

efteråret. Alle opfordres til at vise hensyn og hjælpsomhed. Når man kommer til mastekranen med båden, 

skal masten være helt afrigget samt have så mange vant som muligt afmonteret, så den er klar til at blive 

løftet af og der skal være aftale om mindst to hjælpere til masteløftet. 

Slutteligt opfordrer bestyrelsen alle marinaens brugere til at vise forståelse for situationen ikke mindst over 

for vores havneleder Alex, som vi her i en overgangsperiode må trække store ”veksler” på. 

Venlig hilsen 

Bestyrelse for Assens Marina A.m.b.a. 

Assens d. 13.09.2017 

   

 

 

 


