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Endnu en fantastisk solskins måned er overstået og samlet forventer vi nu for hele 

regnskabssæsonen (1.10.2017-30.9.2018), at kommet over 6.000 gæstebåde 

/autocampere, hvilket betyder ca. kr. 80.000 over budget, i indtægter fra gæster.  

Når vi nu snakker om gæster, så husk at vende jeres skilte til grøn hvis i ikke er 

hjemme den kommende nat, ellers gør vi det automatisk på morgenturen mellem kl. 7-

8. Når man forventer at komme hjem, så send en SMS til mobil 2169 1567, helst dagen 

før, så vi kan vende skiltet til rødt på morgenturen. Hvis man ser et skilt der står på 

rødt ved en tom plads, som man ikke selv ligge på, så lad være med at vende det, da vi 

måske har truffet aftaler til anden side vedr. pladsen. 

Besøget af de store sejlskibe og visens skib forløb som sædvanligt godt og da vejret 

var fantastisk, nåede vi over 200 gæstebåde ved hvert arrangement. 

I denne uge kan man allerede nu på torsdag d. 2. august samt fredag fra kl. 15 til 22 

nyde Open Mini jam festival ovre i Assens Havn.  Se nedenstående program på  

www.facebook.com/OpenJamAssensHavn/ 

Den årlige Muslingefestival, kan ligeledes nydes ovre i Assens Havn, lørdagen d. 4. 

august fra kl. 11, hvor Fultons Venner gratis sørger for servering af muslinger samt 

salat, og man må gerne få mere end en gang. 

Endelig slutter vi sommerens festivitas af med vores egen STORE sommerfest i 

restaurant Mågens lokaler, fredag d. 24. august, fra kl. 17.30 til 23, hvor den 

musikalske gruppe Net Up 4 igen spiller op til dans og lidt sang. 

Traditionen tro står menuen på helstegt pattegris med tilbehør og prisen er i år sat til 

150 kr. pr. person. Drikkevarer må gerne medbringes, men der vil også være mulighed 

for at købe vin, øl samt vand. Tilmelding er påkrævet og gerne senest 10 dage før, men 

betalingen kan vente til vi ses ved festen. 

 

I august måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

• Alle ugens hverdage fra kl. 9 – 12 samt lørdag og søndag fra 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 

www.facebook.com/OpenJamAssensHavn/

