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Nu er foråret kommet. Og søsætningerne er så småt gået i gang. Vi håber i alle har haft en god
vinter uden for mange stormskader.
Havnen er sluppet nådig mht. stormskader. Det begrænser sig til et par væltede plankeværk og
bortløbne brædder. Pga. de væltede plankeværk ved affaldsstationer har vi valgt at sætte gang i
en opfriskning af disse. Startende med dem ved bro 34 og 38.
Trækfærgen har fået friskt tovværk og friske trisser, så den er klar til endnu en sæson med
legende børn.
Når vi nu er ved tovværk vil vi lige komme med et par bemærkninger.
Husk når en sæson er overstået skal alt tovværk so udgangspunkt fjernes fra bådpladsen. Eller
kvejles op så det ikke kommer i kontakt med vandet. Vi har fjernet en del i løbet af denne vinter
for at det ikke skulle blive sejlet i en skrue eller på anden måde være ødelæggende for andre.
Noget af det tovværk vi har fjernet har været af utrolig ringe kvalitet, måske købt i en tilfældig
dagligvareforretning på spotvarehylden…. Det bliver nedbrudt af solen og har nærmest ingen
styrke. Det er bestemt ikke egnet til brug på en båd. Vi har gemt et eksemplar på kontoret.
Benyt venligst uv bestandig tovværk med passende brudstyrker. For alles sikkerhed.
Til de erfarne sejlere og brugere af havnen, vil vi sige; der er kommet mange nye sejlere til de
seneste år. Tag godt imod dem og udbred gerne jeres store viden og erfaringer til dem.
Til de mange nye sejlere og nye brugere af havnen, vil vi sige; velkommen til, håber i falder godt
til. Spørg gerne efter gode råd og vejledning og de mere garvede. De fleste hjælper med stor
glæde og entusiasme.
Fordi der i de seneste to år er kommet rigtig mange nye til havnen, både helt nye sejlere og
garvede sejlere der blot er nye i Bogense. Vil vi gerne holde et informationsarrangement
lørdag d. 9. april kl. 10.00. Planen er at vi mødes ved havnekontoret. Herefter går vi en
planlagt tur på havnen og ser på faciliteterne. Vi forklarer hvordan det hele virker og
administreres. Vi forventer at komme omkring:
Havneautomaten, Vaskemaskiner, WC/bade koder, Mastekraner, Travelift, Stativhåndtering,
Affaldshåndtering og sortering, Udlån af slibemaskine/støvsuger, Masteplads/skure,
Autocamperpladser, Slæbested, Jollebukke, Rød/grønne vendeskilte, Pladsadministration, ELpolitik, Parkering af biler, Redningsposter, Personlift, Søbadet og meget mere. Deltagere
opfordres til at spørge løs undervejs så vi er sikre på at få det hele med. Tilmelding er nødvendig
på havn@nordfynskommune.dk senest 7. april. Vi håber at mange har lyst til at deltage.
D. 22/7 – 24/7 har vi igen fået den ære at være starthavn for ’Fyn rundt for
bevaringsværdige træskibe’.
Det betyder at senest 20/7 skal alle langskibspladser i den gamle havn være ryddet. Efter 24/7
kan fastliggere vende tilbage. Fastliggere med fast plads i den gamle havn kan ringe eller skrive
til havnekontoret og få anvist en passende plads i marinaen hvis ikke de er ude på tur i perioden.
Senere i år får vi ny brændstof leverandør. Produkterne vil fortsat være GTL og benzin E5. det
kan ske at der vil blive en dag hvor tankanlægget er ude af drift for udskiftning af udstyr. Det
skal vi nok varsle via vores facebook side.
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Inden længe går det rigtigt løs med søsætninger. Vi opfordrer til at parkerer hensynsfuldt i
dagtimerne og med tanke på at der vil skulle flyttes rundt på nogle både. Dvs. det vigtigste er at
i er i nærheden af jeres bil, så i kan flytte den hvis det skulle blive aktuelt. Og den dag i selv skal
søsættes kan i evt. parkere foran sejlklubben.
Desuden er det værd at huske på at vi flytter lidt rundt på både og stativer. Og at det derfor er
en god ide at have ryddet op i og omkring sit stativ. Så ikke vi kommer til at spilde malingbøtter,
skrald og stiger på pladserne.

Vær opmærksom på skærpede regler for afskrabning og påføring af bundmaling. Læs på
disse to links. https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/bundmaling-tilfritidsbaade/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-omkemikaliereglerne/bundmaling/
Overtrædelser straffes med bøder og fængselsstraf.
På opfordring vil vi indskærpe at havnereglementet skal overholdes når vi klargøre vores både.
Tænk på nabobådene når i sliber, skraber, pudser og maler. Havnereglementet findes her:

https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Borger/Kultur-ogfritid/Havne-og-slaebesteder/Bogense-Havn-og-Marina/Praktiskeoplysninger/Havneregulativ.pdf
Vi erindre om at alt grej der henligger i masteskure og på pladser skal være mærket med
bro/plads nummer.
Alt hvad ikke er tydeligt mærket risikerer at ende i skrotbunken.
Nyhedsbreve, takster og diverse meddelelser vedr. havnens drift kan ses på
www.bogensehavnogmarina.dk
I tilfælde af akutte og uopsættelige tekniske eller praktiske problemer, så ring på havnens tlf.
64 81 21 15.

Med venlig hilsen
Havnekontoret.

