
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

December 2019 

Så er julefreden ved at indfinde sig i Assens Marina og vi kan endnu engang konstatere, 

at det driftsmæssigt har været et godt år, med et overskud på den gode side af de 

150.000 kr. hvilket ligger over det dobbelte af budgettet. På den negative side er 

selvfølgelig de sejlere vi hvert år mister pga. dødsfald. I år har marinaen været ekstra 

ramt, da dels Øjvind fra bestyrelsen samt vores handy mand Michael, desværre er 

iblandt dem vi vil mindes. 

Ligesom sidste år forventes det, at ca. 65 både overvintrer i vandet, og især dem der 

ligger på nordsiden af broerne burde overveje at finde en plads på sydsiden, da 

vinterstormene altid er hårdest for bådene på nordsiden, når de kommer fra N og NV. 

Der er heldigvis kun omkring 25 pæle som skal udskiftes i år, og det vil blive udført 

inden vi går på juleferie d. 19. december. En anden positiv nyhed er, at kranen ikke 

behøver at få løftet toppen af for at få gennemført det store 10 års tjek, så den nye plan 

er, at det bliver udført i løbet af marts 2020 og vil tage max. 1 uge. 

Der er allerede nu lukket for strømmen og vandet, men hvis man lader sit stik ligge i 

nærheden af en el-stander, vil vi som en service automatisk sætte det i, den sidste 

weekend i hver måned samt tænde for strømmen, så bådens batterier kan oplades.  

Der tændes permanent for strømmen fra d. 26. marts og for vandet når der ikke længere 

er risiko for hård frost.     

Husk som altid at låse løse stiger fast på indersiden af stativet, og fjerne f.eks. anker, 

propel eller andet af værdi, som let kan stjæles. Masteskurene vil være aflåst fra midt 

december til udgangen af marts, så ring i god tid, hvis der skal åbnes, da vi ikke vil være 

på marinaen hver dag i vintermånederne. 

 

Fra 1. december og indtil 30. marts, har kontoret ingen faste åbningstider. 

 

Venlig hilsen og god jul samt godt nytår ønskes fra Tove, Rikke, Bjarne og Alex 
 

 

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 

   


