
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Juni 2018 

Sikken et fantastisk vejr vi har haft de seneste 4 uger, hvilket har udmøntet sig i stor 

travlhed med at få sat næsten 300 både i vandet, men også løftet ca. 50 op, som enten 

har ligget i vandet vinteren over, gæster som er kommet til eller vores egne, der har haft 

problemer efter de kom i. 

Vi har derfor ikke nået at færdigmontere de mange nye pæle, der som bekendt blev 

banket meget sent, fordi det lige pludselig var svært at skaffe jernbaneskinner. 

Der er kommet en bekendtgørelse omkring hvordan virksomheder og klubber skal 

forholde sig til personfølsomme oplysninger også kaldet GDPR, som marinaen er ved at 

implementere. Marinaen har altid værnet om de oplysninger vi ligger inde med, såsom 

personnavne, adresse, telefon nr., båddata og e-mail adresse, men vi vil selvfølgelig i 

nærmeste fremtid, få procedurerne for sikker håndtering skrevet ned, så der ikke er 

noget at komme efter fra myndighedernes side. Vi har for øvrigt valgt, at man selv må 

henvende sig til marinaen, hvis man ikke ønsker nyhedsbrev via e-mail. 

Igen i år er der lagt et stort program for Havnens Dag / Vild med Vand, som løber af 

stablen lørdag d. 9. juni, fra kl. 12 til 17. Se vedhæftet program og på: 

www.VildMedVand.dk/assens 

Det store Sankt Hans bål, som normalt har været arrangeret på en pram i industrihavnen, 

bliver i år flyttet til stranden ud for Maagen Grill & Bistro, hvor det tændes lørdag d. 23. 

juni kl. 20:45. Vi håber at mange fra Marinaen vil deltage. Vil man spise først på 

Maagen, kan der bookes her www.visitassens.dk/booking/28339 

Husk også at sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 24. juli hvor de gamle træskibe atter 

engang kommer til Assens, samt ikke at forglemme vores egen årlige sommerfest som 

igen holdes på Maagen fredag d. 24. august, herom senere.   

Marina kontoret har åbent i juni på hverdage imellem kl. 9-12  

samt lørdag og søndag imellem kl. 9-11. 

  

Venlig hilsen og god sommer Støt marinaens erhvervsdrivende: 

 

Alex Hansen   Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 6010 8886 

Havneleder   Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

2169 1567   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 

   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 


