
 

 

 Nyt fra Havnelederen 

Juni 2021 

Det er vist ikke nødvendigt at kommentere på vejret, men så kan jeg bringe den nyhed, 

at de manglende 25 pæle forventes banket i første uge af juni.  

Vores nye havneassistent Lars er efter bestået krankursus og lidt sideoplæring begyndt 

at køre og løfte både selv, hvilke går over al forventning. Så snart de sidste både er 

fjernet langs med marinaen, vil han gå i gang med at opsætte en suger til bådtoiletter 

ved mastekranen. 

Der begynder nu at komme flere gæstesejlere, så husk som sædvanligt at vende skiltet 

til grøn fra og med d. 1. juni, hvis man ikke kommer hjem samme dag, ellers gør vi det 

selv om morgen imellem kl. 7-8. Ønskes skiltet vendt til rødt, så send 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, så forventer man at komme tidligt hjem, 

skal vi have det at vide et døgn før. 

Vi plejer på dette tidspunkt også at annoncere forskellige arrangementer i løbet af 

sommeren, men de fleste er aflyst pga. covid-19 såsom Havnens dag og muslinge-

festivalen. De store sejlskibe ankommer dog d. 29. juli, men der vil ikke være nogen 

festligheder. 

 

Da vi har mange nye sejlere i marinaen, kommer her lidt generelt om, hvordan man 

bedst fortøjer sin båd. Fortøjningerne ud til pælene skal sidde så langt nede på pælene 

som muligt, så trækket bliver mindst muligt i stormvejr. Da pælene altid bøjer lidt af, 

kan det ikke anbefales at sætte et ”kødben” på fortøjningen, men omvendt må det gerne 

sættes på ind imod broen.  

Hvis det er muligt, er en krydsfortøjning altid at foretrække, da den styrer båden bedre 

når vandstanden ændrer sig med op til 1 m. Endelig ser vi ofte, at fortøjningen er i 

dårlig stand, så husk nu at skifte i tide, eller flyt det punkt på rebet hvor det slides mest. 

Da der kun er opsat én pullert til deling imellem 2 både, skal man helst holde det meste 

af sit reb ovre på båden, så naboen også kan komme til at fortøje. 

 

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 

   Maagen Grill & Bistro – tlf. nr. 6010 8886 


