
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

August 2020 

Så kom det dejlige sommervejr endelig tilbage, efter at have holdt ferie i det meste af 

juli måned, men heldigvis har det ikke slået vores mange gæster ud af kurs. Det ser på 

nuværende tidspunkt ud til, at vi igen kommer til at tangere sidste års rekord på ca. 

6000 overnatninger, hvilket er ca. 10% over budget. 

Det har også gået fint med tiltrækning af nye lejere/ejere af bådpladser, hvilket har 

resulteret i en stigning på ca. 4%, så vi pt. er 485 som har plads i marinaen. Som 

sædvanlig forlader 30-35 lejere marinaen igen til efteråret, da de ofte tager båden med 

hjem i haven.  

I mit forrige nyhedsbrev skrev jeg, at restaurant Maagen ikke åbnede i år, men kort 

efter kom restauratør Jan Rudbæk forbi og lavede en forpagtningsaftale med ejeren 

Palle Johansen, så nu er Maagen igen flyvende fra 1. august, hvilket marinaen sætter 

stor pris på. 

Assens Sejlklub er vært for årets DM for BB 10 m både, som løber af stablen  

 d. 14-16 august. De ca. 15 deltagende både kan beskues på nordsiden af A broen. 

Husk fortsat at vende skilt til grøn og efterfølgende fortælle os, når det skal på rød, 

også selvom man kun er væk én overnatning, da vi til stadighed har ca. 50 gæstebåde 

liggende og lidt flere i weekenderne. Vær også fortsat opmærksom på ikke at have el-

stik tilsluttet, hvis det ikke er nødvendigt eller alternativt: Sæt et dobbeltstik imellem, 

så gæsterne også kan komme til strømmen. 

Vi nåede desværre ikke at få etableret det tidligere beskrevne kloakprojekt inden 

sommergæsternes ankomst, men vil samle stafetten op igen i starten af september, så 

gravearbejdet kan være færdigt, inden alt for mange både kommer på land.   

 

I august måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

• Alle ugens hverdage fra kl. 9 – 12 samt lørdag og søndag fra kl. 9 - 11  
 

Venlig hilsen og god sommer Støt marinaens erhvervsdrivende: 
 

Alex Hansen   Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 5188 9942 

Havneleder   Fyns Marineservice – www.fyns-marineservice.dk 

2169 1567   Aqvirin Bådmekaniker – www.aqvirin.dk 

   Assens Bådcenter – www.assensbaadcenter.dk 


