
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Marts 2018 

Her i begyndelsen af marts har kong vinter endelig fået godt fat i Danmark, med 

temperatur på ned til -9 grader i marinaen. Det er også snart 7 år siden vi sidst havde 

mere end 5 cm tyk is, så hvis kulden fortsætter bliver det måske muligt at lægge nyt 

vandrør op under H broen på den nemme måde, ved at kunne gå på isen. 

I slutningen af januar deltog vi med egen stand på 

udstillingen Ferie-Fritid i Odense, og fik vist flaget 

for ca. 15.000 besøgende over 3 dage. Selvom der 

forventeligt var flest autocamper gæster som ville 

have en lille snak, mødte vi også nogle bådejere 

som måske kunne blive kommende ejere eller 

lejere i marinaen. 

Vi fik afprøvet alle pælene i januar og det resulterede i ca. 46 stk. som knækkede og 

skal fornyes. Det er lykkedes at skaffe nok jernbaneskinner, så nu venter vi bare på 

bedre vejr til at få dem slået i samt betrukket med plastikrør. 

Så er den planlagte uddybning imellem bro A og B overstået og vi kan nu garantere en 

minimum sejldybde på 3 m ind til kranen.   

Endelig glæder vi os til i påsken at kunne åbne vores toilet- og badefaciliteter i nye 

interessante farver, udskiftning i noget af inventaret samt have en ny rengøringsaftale på 

plads. 

Der åbnes permanent for strømmen den sidste uge i marts, hvorimod det er vinterkulden 

der bestemmer hvornår der kan åbnes for vandet. 

Når båden skal i vandet og man ikke kan en hverdag, løftes der følgende 3 lørdage:      

21. april         5. maj           19. maj          Sedlen man skriver sig på til lørdagsløft er 

placeret indvendig på første dør til det gamle masteskur. Max 13 løft pr. dag. 

Marina kontoret er åben permanent fra den sidste uge i marts imellem kl. 9-12 

Påskedagene d. 29/3 og 30/3 samt 2/4 vil der ligeledes være åben i samme tidsrum.     

 

Venlig hilsen og velkommen til en ny sejlersæson 

 

Alex Hansen 
Havneleder 


