
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

Juni 2020 

Indtil nu har vi ikke mærket noget nævneværdigt fald i indtægter fra gæstesejlere og 

autocampere, men hvis det tager flere uger inden udenlandske sejlere må anløbe danske 

havne, vil det helt sikkert kunne mærkes på indtægterne. 

Omvendt har der ikke i min tid været handlet så mange pladser på så kort tid, som i år, 

hvor vi snart er oppe på 40 stk. På et helt normalt år handles der normalt 25-30 stk.Det 

samme gør sig gældende med udlejning af bådpladser, hvor marinaen snart er støvsuget 

for alle pladser op til 10 m. 

Ellers er der som sædvanlig blevet ryddet for både og stativer langs med marinaen, og 

dem der fortsat forventer at komme i vandet i år er sat på vinterpladsen og resten på 

bukkepladsen. 

Husk som sædvanligt at vende skiltet til grøn, hvis man ikke kommer hjem samme dag, 

ellers gør vi det selv om morgenen imellem kl. 7-8. Det betyder også at hvis man sejler 

tidligt ud og forventer at komme hjem samme dag, så giv os besked om at skiltet fortsat 

skal være på rød. Ellers er proceduren, når man har været væk i mere end 1 døgn og 

ønsker skiltet vendt til rødt, at man sender 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 Forventer man at komme tidlig hjem om morgen, skal vi have det at 

vide et døgn før. 

Projektering af kloak nedgravning omkring legepladsen, skrider planmæssigt frem, og 

forventes at blive etableret i starten af juli. 

 

Endelig vil jeg lige efterlyse 5-7 personer, som vil bruge et par formiddage eller 

eftermiddage på at montere nogle flere stolper af den slags der er opstillet imellem 

autocamperpladserne. De skal bruges langs med marinaen til at regulere parkeringen af 

biler, så arealet udnyttes optimalt. Marinaen sørger for værktøj og materialer, samt lidt 

kølende, indenbords væske, hvis en enkelt sveddråbe skulle vise sig.   

 

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 


