
 

 

Nyt fra Havnelederen 

September og oktober 2022 

Ligesom sidste år forventer vi igen, at besøgstallet ender på ca. 7.500 både/autocampere, 

inden regnskabsbogen lukker d. 1. oktober. Det samme gør sig gældende for fastliggere, 

hvor vi p.t. har ca. 500 både i marinaen, hvilket er det samme som sidste år. 

 

Marinaen tilbyder som bekendt én gang om året andelshavere, der ønsker at sælge deres 

plads, at de kan udtræde, nemlig d. 1. oktober, forudsat de ikke længere har en båd liggen-

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

Heller ikke i år får vi udvidet pladsen til vinteropbevaring af både ovre ved Krabbeløkke-

vej, da Assens Kommune fortsat kæmper med økonomien.  
 

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

tember. 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 kom-

mer 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 lør-

dage: 8. oktober, 22. oktober og 5. 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 parkér der hvor der allerede står både, så de tomme pladser ikke 

blokeres, og ALDRIG foran vores tomme stativer.  

Efter d. 1. september skal det røde/grønne pladsskilt blot være på rød. Først til næste år 

fra d. 1. juni starter vi igen med at vende skilte. 

 

Vores kontorassistent Tove flytter desværre fra byen og forventer at stoppe ved årets ud-

gang, efter næsten 10 års ansættelse. Der skal lyde en stor tak fra undertegnede, for Toves 

altid store engagement og gode humør. Hvis man selv er, eller kender en person, der kunne 

være interesseret i jobbet, kan jobbeskrivelsen ses på vores hjemmeside.  

 

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 


