
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Juli 2019 
På samme tid sidste år skrev jeg om det ”fantastiske vejr” som åbenbart er begyndt at 

gentage sig, på godt og ondt, her tænkes især på den tørke, som er ved at indfinde sig 

igen i Danmark. Det gode er selvfølgelig, at vi allerede på nuværende tidspunkt tangerer 

antallet af gæstesejlere fra sidste år, med ca. 1250 både, samt har haft en stigning på 

hele 40% i antal autocampere, som der har været ca. 230 af. 

Man påtænker at flytte en af Dansk Søredningsselskabs stationer fra Årø til Assens 

www.dsrs.dk, hvis der kan findes frivillige til at drive den.  

Kontakt mig på tlf. 2169 1567 hvis man er interesseret. 

Som sidste år kan man på marinatorvet allerede fra lørdag d. 29. juni og de næste 4 

lørdage i tidsrummet kl. 17.30 til 22, nyde lyden af levende musik tilsat duften og 

smagen af helstegt pattegris. Det er spisestedet Maagen Grill og Bistro, der står for 

forplejningen, som kan bookes her, hvis man vil være helt sikker på en plads:  

www.visitassens.dk/assens/book-oplevelser-paa-vestfyn 

Visens skib www.visensskib.dk kommer som sædvanlig også forbi Assens Marina og i 

år bliver det fredag d. 12. juli, hvor man allerede fra kl. 18.30 kan nyde lidt 

skipperlabskovs inden de begynder at spille fra kl. 20 på marinatorvet. Husk at booke 

mad på www.visitassens.dk/assens/book-oplevelser-paa-vestfyn 

Det årlige træf af ca. 40 gamle træskibe i industrihavnen, finder sted tirsdag d. 23. juli, 

hvor der i år sker en masse på kajerne. Se det kommende program her: 

www.udviklingassens.dk/assens-for-fulde-sejl 

Marinaen holder sin årlige sommerfest fredag d. 16. august, herom senere. 

Sidst men ikke mindst, har vores havneassistent Rikke, valg at blive gift på marinaen 

ved kranen nu på lørdag d. 29. juni kl. 12.30, hvor alle er velkommen til at overvære 

vielsen. Håber alle inkl. borgmesteren kan holde balancen, da det vil foregå på en båd.  

Marina kontoret har åbent på hverdage imellem kl. 9-12 og weekend 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 
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