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Vi kan nu så småt mærke vinteren komme. Efter et mildt efterår. Sjældent har det været så
fint vejr til at løfte vores både på land.
Vandet i hanerne på broer, kajer og opbevaringspladser er lukket så vi er klar til frostvejr.
Krankørsel tilbyder vi kun på tirsdage og torsdage henover vinteren. (november – marts)
Ombygningen/nybygningen af bade/wc faciliteter er i fuld gang og det begynder at ligne noget.
Vi forventer det fortsat færdigt midt i januar.
Den gamle automat er nu lukket ned og vi venter i spænding på at firmaet Compusoft
installerer en ny. Den nye automat bliver kontantløs.
Som meddelt i sidste nyhedsbrev vil kortsystemet til adgangskontrol/bad/vask/bom blive
erstattet af et kodesystem.
Når den nye automat er i drift og velfærdsfaciliteterne er færdige vil i alle få en individuel kode
til brug for adgangskontrol/bad/vask/bom.
Fra d. 1. til den 3. februar 2019 vil havn- og marinaområdet være afspærret og svært
tilgængeligt pga. Afviklingen af verdensmesterskaberne i cykelcross. Den gamle havn bliver
brugt som bane og marinaen vil blive brugt som ”pit-område”, ”backstage” og parkering for
deltagernes autocampere.
I forbindelse med Cykelcross vil der igen blive lagt en bro tværs over den gamle havn, ved
moletorvet. Derfor vil det, i uge 4 – 8 ikke være muligt, at sejle ind og ud af den gamle havn,
efter moletorvet.
Husk at stiger, presenninger og lignende der bliver fastgjort til vinterstativer. Skal fastgøres på
en måde, så det stadig er muligt at flytte på båden hvis dette skulle blive nødvendigt.
I vanlig stil har vi fyldt en palle med efterladte fortøjninger. Den står ved værkstedet indtil 1.
marts 2019.
Vi har fra flere faste brugere og gæster hørt ønsket om endnu en grillhytte. Gerne i den anden
side af marinaen.
Dette er nu faldet på plads, så der i løbet af vinteren vil blive opført en ny grillhytte ved bro
39-40.
Vi er klar over at denne vil optage to p-pladser. Men da der fra i år er indført 3 timers
parkering på hele vestre havnevej vil pladsbehovet formentlig blive mindsket. Vi henviser til
langtidsparkering på p-pladserne ved marinavej.
Havnereglement er blevet opdateret og bliver om kort tid bekendtgjort i ’efterretninger for
søfarende’. De væsentligste ændringer drejer sig om bla. Max fart i havnen er ændret fra 3
knob til laveste styrefart. Og det nu også fremgår af havnereglementet at man kan
vinteropbevare sin sejlbåd med masten monteret. Læs mere på vores hjemmeside:
https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Borger/Kultur-ogfritid/Bogense-Havn-og-Marina/Praktiske-oplysninger/Havneregulativ.pdf
Havnekontoret holder lukket fra og med 20. december 2018 til 2. januar. 2019.
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.
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Sidst men ikke mindst; Glædelig jul.
Med venlig hilsen
Havnekontoret.

