
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

November 2019 

Ved indgangen til november er der fuld gang i de sædvanlige bådløft, og i år er det 

ekstra vigtigt at tage stilling til, om båden skal op her i vinter, da vi ikke løfter i 

perioden fra d. 18. december og til slutningen af februar 2020. Det skyldes at kranen 

skal have et gennemgribende 10 års eftersyn samt evt. en mindre ombygning. 

Bådejere som vælger at lade båden ligge i vandet vinteren over, kan som sædvanlig 

trække længere ind i marinaen på mere beskyttede pladser.  

Vores toiletter ved marinakontoret låses af fra d. 29. november til d. 26. marts.  

Men de offentlige toiletter ved sejlklubben og vores toilet i den røde bygning på 

bukkepladsen vil være åbne hele vinteren. 

Strømmen afbrydes ligeledes fra d. 29. november til d. 26. marts, men åbnes kortvarigt 

den sidste weekend i hver måned, til f.eks. opladning af batterier. Hvis det er meget 

vigtigt at kunne få strøm hele vinteren, kan der lånes en elmåler af marinaen, hvor 

forbruget i ovennævnte periode vil blive afregnet til 3 kr. pr. kWh. 

Der lukkes for vandet på broerne og pladserne, når vi vurderer at frosten er ved at 

indfinde sig, men forventer at kunne holde åben ved spulepladserne indtil midt i 

december.  

Der var godt fremmøde til vores møde vedr. etablering af en søredningsstation i Assens, 

hvor foreløbig 3 kvinder og 17 mænd har tilmeldt sig. Da vi gerne skal op på ca. 30 

frivillige må man meget gerne sende en e-mail med navn og telefonnummer, til 

formanden for Dansk Søredningsselskab, Ole Lyngenbo på ole@lyngenbo.dk. 

Der vil blive indkalde til et nyt møde, sidst i november for dem der har registreret sig 

som interesseret.       

 

I november måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

• Alle ugens hverdage fra kl. 9 – 12  
 

Venlig hilsen  Støt marinaens erhvervsdrivende: 
 

Alex Hansen   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 

Havneleder   Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

2169 1567   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 
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