
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

April 2020 

Her kommer årets første pib fra undertegnede, og jeg starter med det samme med at 

kommentere på CV19, der som ”Damokles sværd” hænger over vores hoveder. 

Lad det være sagt med det samme, hvis Rikke og jeg bliver syge, eller myndighederne 

beder os om at holde lukket, så kan vi desværre ikke løfte både, hvilket jeg håber, der er 

forståelse for. Vi forventer at holde gang i slibemaskinerne, blot jeg telefonisk bliver 

orienteret om, hvem der nu har nøglen til div. skabe med maskinerne. Slibeskiver samt 

skrabejern placeres i et skab med kode, så man selv kan forsyne sig og registrere sit 

forbrug. 

Vi har i første omgang åbnet for vandet på hver anden bro. Bukke-, vinterplads og 

masteskurene er også åbne. Hegnet omkring legepladsen er snart færdigt og vi har 

udskiftet 10 gamle el-målere med nogle nyrenoverede, som hver har 6 strøm udtag, 

imod 4 på de gamle. Der vil i nærmeste fremtid blive afrettet og lagt granit skærver på 

indkørslen nord for tursejlernes klubhus. 

Kranen har lige bestået sit store 10 års eftersyn, dog blev der konstateret noget rust på 

det gule hejseværk, som vi vil få udbedret senere i år. 

De nye årsmærker er klar til afhentning fra 23 marts, og dem der har lånt en el-måler, 

må gerne komme ind og få afregnet efter 27 marts, hvor der åbnes permanent for 

strømmen. Samtidig med at man henter sit årsmærke vil man blive orienteret om, at 

Assens Marina opbevarer personlige data i form af navn, adresse, tlf. nr., e-mail, 

bådmodel og bådnavn, hvilket vi ifølge persondataforordningen også kaldet GDPR, skal 

oplyse om. Orientering vil også komme på hjemmesiden samt blive udsendt som e-mail. 

Når båden skal i vandet og man ikke kan en hverdag, løftes der følgende 3 lørdage:  

18. april  2. maj  16. maj 

 

Marina kontoret har åbent i april på hverdage imellem kl. 9-12 samt påskedagene 9, 10, 

11 og 13 april i samme tidsrum. 

  

Venlig hilsen og god påske Støt marinaens erhvervsdrivende: 

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

Havneleder   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 

2169 1567   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk

    


