
 

 

  Nyt fra Havnelederen 

September og oktober 2020 

Lad det være sagt med det samme, 2020 har økonomisk været et ekstra godt år for 

marinaen, selvom det kan føles lidt svært i disse CV-19 tider, at glæde sig for meget. 
 

Indtægter fra gæster er steget med over 18%, så de andrager ca. kr. 900.000 og så har vi 

budt velkommen til næsten 50 nye andelshavere. Det samlede antal andelshavere er dog 

kun steget med 5 til i alt 358, da mange af de solgte pladser var udtrådte. Endelig har vi 

ca. 80 der lejer deres pladser, hvilket er næsten uændret fra sidste år. 
 

Marinaen tilbyder som bekendt andelshavere, der ønsker at sælge deres plads, at de kan 

udtræde én gang om året d. 1. oktober, forudsat de ikke længere har en båd liggende i 

marinaen. Giv os et ring hvis man er interesseret og ikke er blevet kontaktet inden. 
 

Dansk Søredningsselskab, som har en båd liggende ved Z broen nær krabbebroen, er nu 

operationel og kan kontaktes på 2760 1111, hvis man ønsker assistance. For at fejre 

begivenheden, kommer borgmesteren ned og indvier båden torsdag d. 24/9 - kl. 16.30. 

Efterfølgende får borgmesteren også æren af at indvie vores ”næsten” nye legeplads 

sammen med Fonden for Fynske Bank, som sidste år gav et tilskud på kr. 100.000 til 

fornyelse af legepladsen. Der sluttes af med gratis æggekage på marinatorvet. 
 

Efterårets bådløft, hvor det er tilladt at stå langs med marinaen, starter tirsdag d. 15. 

september. Husk at ringe nogle dage i forvejen for tidsbestilling, og mød altid minimum 

2 personer op, til fastholdelse af båden med klargjorte lange fortøjninger. 
 

Hvis det kniber med at finde en hverdagstid, vil der også blive løftet på følgende 3 

lørdage: 3/10 - 17/10 - 31/10. Man skriver sig på listerne, som hænger på indersiden af 

første dør i det gamle masteskur. Husk at følge anvisningerne, som sidder på indersiden 

af alle dørene til masteskurene, vedrørende placeringen af master.  
 

Hvis det er muligt, så parker der hvor der allerede står både, så de tomme pladser ikke 

blokeres og ALDRIG foran vores tomme stativer.  

 

Pladsskilte skal først vendes på Grøn til næste år fra d. 1/6, når man er væk natten over. 

 

I september og oktober har marinakontoret åben i hverdage fra kl. 9 til 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 

Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 5188 9942 


