
 

 

  

Nyt fra Havnelederen 

September 2018 

Så kom der lidt regn i august, hvilket mange af brobrædderne havde godt af, da de pga. 

indtørring ellers var begyndt at klapre meget. Vi har for øvrigt fået udskiftet 3 dårlige 

bro sektioner og forventer at yderligere 4-5 sektioner bliver skiftet over de kommende 

6 uger, men så er det mest akutte også overstået. 

Vores års regnskab ser fortsat fornuftigt ud, her en mdr. før regnskabsafslutning, med 

et forventet overskud omkring kr. 100.000, selv efter vinterens store ekstraudgifter til 

pæle samt renovering af bade- og toiletbygning. 

Vores årlige sommerfest d. 24. august forløb planmæssigt med ca. 80 glade deltagere, 

der fik sig en hyggelig aften med musik, dans og lidt til ganen/maven. 

Efterårets bådløft, hvor man kan begynde at stå langs med marinaen, starter mandag d. 

17. september. Husk at ringe nogle dage i forvejen for tidsbestilling, da vi max. løfter 

10 både om dagen. Hvis det kniber med at finde en hverdagstid, vil der også blive 

løftet på følgende 3 lørdage:     6/10     20/10     3/11    Man skriver sig på listerne, som 

hænger på indersiden af første dør i det gamle masteskur. 

Husk at følge anvisningerne, som sidder på indersiden af alle dørene til masteskurene, 

omkring placeringen af master. Da vi har fået flere nye både med mast i marinaen, skal 

vi sikre, at der er plads til alle. 

Endelig vær opmærksom på, og det gælder især dem der vælger at ligge i vandet hele 

vinteren, at det er en dårlig idé at vikle sin fortøjning omkring et ”gummi kødben” 

imellem fortøjningspælen og båden, da man ved kraftig vind risikerer, at båden 

rammer broen. Det er ok imellem båd og bro, da den ikke er bøjelig som pælene. 

 

I september måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

• Alle ugens hverdage fra kl. 9 – 12  
 

 

Venlig hilsen og god sensommer 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 


