Nyt fra Havnelederen - December 2016
Så er det sidste nyt fra Havnelederen og marinaen i dette år.
De fleste både er kommet på land.
Der er ikke meget liv at spore på marinaen i denne tid.
Det er koldt derude og dagens lyse timer er få.
På kontoret har vi haft travlt med regnskab og budgetplanlægning.
Dette er netop afsluttet, revideret og godkendt ved revisor og bestyrelse.
Regnskab og budget kan ses på assens-marina.dk
Vi har opsat ny server på kontoret og vi er i fuld gang med at køre det nye marinastyringssystem ind.
Projektet med det nye system blev fremskyndet, da vores gamle maskine til sidst var så
ustabil, at den måtte genstartes flere gange om dagen.
I november-udgaven, af nyt fra Havnelederen berettede jeg om!
At der i uge 47 ville blive påbegyndt udskiftning af tre bro-fag på bro-F.
Dette er ikke helt effektueret og slet ikke glemt.
Da vi var i gang med at køre materialer til broen, blev vi kontaktet af firmaet der skal
skifte bro-fagene! Som spurgte om det var muligt at udsætte skiftningen af bro-fagene
til januar.
Dette på grund af en mulig ekstraopgave inden jul? Vi accepterede.
Som der også blev berettet om!
At der vil blive tændt for strømmen den sidste weekend i hver måned, holder stadig ved.
Men på grund af, at nogle tager på ferie henover jul og nytår,
”og ellers ikke har mulighed for at få ladet deres batterier”, har vi valgt at tænde for
strømmen de to sidste weekender, inden vi slutter året.
Kontorets åbningstider skifter henover året:
I vinterperioden fra december til marts er kontoret delvis lukket.
Vi er typisk på marinaen 1-2 dage om ugen.
Hvis man ønsker kontakt med marinaen så skriv til hilmer@assens-marina.dk
eller ring på 2169 1567

Jeg vil slutte af med, at ønske alle en rigtig god jul, samt et godt nytår.

På gensyn i det nye år.
Hilmer Storm
Havneleder

