
 

 

 Nyt fra havnelederen 

April 2021 

Præcis for et år siden indledte jeg med at omtale CV19 for første gang og gør det nu 

igen, men denne gang ser jeg dog noget mere positivt på fremtiden for marinaen. Ikke 

siden min start i 2009 har jeg oplevet så mange, som ønsker at komme ud og sejle, og 

selvom det nok stilner lidt af til næste år, er jeg sikker på, at mange af de nye sejlere er 

kommet for at blive. 

Der er nu åbnet for el og vand i hele marinaen, undtagen på bro B, som forventes klar i   

næste uge. El bimålere er samlet ind, og man vil i nærmeste fremtid få en opkrævning. 

Toiletter/bade er åbne også i det røde skur, og koden er fortsat 5679 men ændres til 

0248 efter påske. Der er påbud om mundbind, når man opholder sig på toiletterne. 

Husk at bruge en af vores 4 slibemaskiner/skrabejern med sug, så der ikke svines under 

båden, når der skal forårsklargøres. Slibeskiver og skrabejern købes på kontoret. De nye 

årsmærker forventes først klar til afhentning på kontoret midt i april. 

Hvis man endnu ikke har fået sat løftemærker på båden, så kontakt kranføreren på 

dagen for løftet, eller kom ind på kontoret efter dem. Korrekt markering af, hvor 

stropperne skal sidde, mindsker risikoen for skader på båden, samt letter vores arbejde. 

Mastekranens hejseværk har lidt problemer med koblingen, så i øjeblikket kan den max 

løfte 400 kg. En reparation/udskiftning af en dags varighed forventes medio april. 

Sidst men bestemt ikke mindst har vi i januar fået stjålet alle vores 42 ton skinner. Vi 

forventer at kunne skaffe nogle nye til bankning i slutningen af april. Det betyder, at 

hvis man er en af de uheldige hvis plads har fået brækket en pæl, kan man enten vælge 

at ligge over 2 pladser, med lange fortøjninger, eller kontakte mig for at få anvist en 

midlertidig plads. 

I år har vi lørdagsløft af både d. 17. april og 8. maj; man skriver sig på listen, der 

hænger på indersiden af døren i det gamle masteskur.  

 

Marinakontoret har åbent i april på hverdage mellem kl. 9-12 samt påskedagene 1., 2., 

3. og 4. april i tidsrummet kl. 9-11. 

  

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 
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