
 

 

Nyt fra Havnelederen 

September og oktober 2021 

Igen har vi haft et rekordår, med næsten 7.500 besøgende både/autocampere samt p.t. 

lidt over 500 både i marinaen, der enten lejer eller har købt deres plads.  

Jeg mindes ikke siden min spæde start i 2009, at vi har haft så travlt – vi har oprettet 

snart 60 nye andelsbeviser og over 90 nye lejeaftaler. 

Med næsten 1 mio. kr. i indtægter fra gæsterne forventer vi at slå sidste års samlede 

resultat, men det præcise beløb forventes først klar engang i december. 

    

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. 
 

Marinaen arbejder hårdt på at få tilladelse til at sætte bom op syd for kranen, så vi kan 

arbejde mere sikkert med bådløft uden at have biler kørende forbi. Hvis alt falder på 

plads, vil afspærringen være på plads inden 1. oktober. 
 

Efterårets bådløft, hvor det er tilladt at stå langs med marinaen, starter onsdag 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. 

Både der står på land om vinteren skal have afmonteret masten inden løft. Når man 

kommer til mastekranen, skal diverse fald og ledninger være afmonteret og masten klar 

til løft, så tiden ved mastekranen bliver så kort som mulig.  
 

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

lørdage: 9. oktober, 23. oktober og 6. november. Man skriver sig på en af de lister, 

som hænger på indersiden af første dør i det gamle masteskur. Husk at følge 

anvisningerne om placering af master – anvisningerne sidder på indersiden af alle 

dørene til masteskurene.  
 

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

blokeres, og ALDRIG foran vores tomme stativer.  

Det er ikke længere nødvendigt at vende sit pladsskilt når man er væk, lad det blot være 

på rød. Først til næste år fra d. 1. juni starter vi igen med at vende til grøn. 

 

I september og oktober har marinakontoret åbent i hverdagene 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 


