
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Juni 2019 

Nu må det varme sommervejr gerne begynde, da maj har været lidt kold, hvilket også 

kan ses på, at der stadigvæk står ca. 50 både på vinterpladsen og skutter sig. 

Havnens Dag forløb tilfredsstillende, selvom man jo altid kan ønske sig nogle flere 

gæster. Vi forventer også næste år at afholde den på samme dag som Biler & Håndværk, 

hvilket gav en god synenergi effekt.  

Der er nu begyndt at komme flere gæstesejlere, så husk som sædvanligt at vende skiltet 

til grøn, hvis man ikke kommer hjem samme dag, ellers gør vi det selv om morgen 

imellem kl. 7-8. Ønskes skiltet vendt til rødt, så send en SMS til 2169 1567 helst dagen 

før, eller senest samme dag før kl. 9. Alle gæstebåde forventes at sejle eller flytte til ny 

plads i tidsrummet kl. 7-11 så forventer man at komme tidlig hjem, skal vi have det at 

vide et døgn før. 

Det årlige håndboldstævne på stranden bagved marinaen bliver afviklet lørdag og 

søndag i pinsen, så vær opmærksom på, at det kan være svært at få en parkeringsplads. 

Allerede lørdagen efter d. 15. juni afvikles der et fodboldsstævne ligeledes på stranden, 

så endnu engang bliver der sikkert rift om parkeringspladserne. Vi har sørget for ekstra 

rengøring på toiletterne i de to perioder. 

Til slut skal det også lige nævnes at Assens Marina er start- og slutsted for årets 

Singlehand sejlads rundt om Danmark, hvilket vil foregå i tidsrummet fredag d. 28. juni 

til 7. juli, hvor man forventer 30-50 både vil deltage. Assens Sejlklub er vært for 

arrangementet.    

 

 

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

og weekend samt helligdage imellem kl. 9-11    

 

Venlig hilsen  Støt marinaens erhvervsdrivende: 

Alex Hansen  Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

Havneleder   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 

2169 1567   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 

   Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 6010 8886 


