Nyt fra Havnekontoret

Marts 2016
Nu hvor vi er gået ind i den første forårsmåned er det blevet tiden til et nyhedsbrev.
Inden længe begynder vi alle at klargøre til søsætning og derfor melder jeg ud nu, at det er
muligt at booke sig ind på kranløft i weekenden uge 17. som bliver forårets kranweekend.
Såfremt der er færre end fem søsætninger en af dagene aflyser vi.
1. Marts startede en ny medarbejder på havnen. Han hedder Kim og er ansat som
havneassistent, tag godt imod ham. I næste uge går han i gang med at erhverve sig et
certifikat til kranen, så han også kan hjælpe med optagninger og isætninger.
At Kim nu er ansat har også betydet et farvel til Birgitte, som trofast har passet kontoret de
sidste par år. Birgitte arbejder nu fuld tid på materialegården i Nr. Esterbølle, så hun er stadig
hotline når der opstår uvidenhed om det ene eller det andet relateret til administration.
Alle de nye flydebroer til bro 21 – 24 er nu på plads og der pågår montage af fortøjningsbøjler
og beslag. Forhåbentlig vil landgangsbroerne blive koblet på i næste uge(11). Så EL og vand
kan etableres.
Havnen har indkøbt et antal lejdere (to-trin og tre-trin) til de bådejere der vil få ubelejligt højt
op til deres båd fra broen. Dem der måtte ønske sådanne trin kan henvende sig på
havnekontoret og så vil vi montere når vi har en ledig stund.
Sejlløbet mod marinaen har fået en tiltrængt ansigtsløftning. Ved at de grønne og røde kugler
er blevet udskiftet med bøjer.
Ultimo marts/primo april kommer Vestafjord og udfører lidt uddybningsarbejde i sejlrenden og
nogle få andre steder i havn og marina.
Fristen for at fjerne gamle stativer, vogne og bukke fra oplagspladsen er oprandt, vi er
påbegyndt oprydningsarbejde og bestiller snarest en skrothandler til at afhente gammelt jern.
Så håber vi på at finde en god ide til fremtidig brug at området.
Det tidligere restaurant Gasten står desværre stadig tomt, vi håber inderligt på at få noget i
stand deroppe inden sæsonstart og vi pt. et par interesserede som arbejder på at finde det
helt rigtige koncept og på at få nogle ender til at nå sammen.
Rigtig god fornøjelse og arbejdslyst med forårsklargøringen.
Husk vores infoskærm i sejlerstuen altid byder på en frisk vejrudsigt mm.
Du kan benytte vores onlinebooking system når du skal bestille tid til kranløft. Dit

personlige login er Brugernavn: [@EMAIL] Password: [@KNR]. Book dit kranløft på
www.nordfynskommune.dk/onlinebooking eller ring på havnekontoret, indenfor vores
åbningstid, så finder vi en tid til dig. Hvis du booker en tid online, skal du huske at logge
ind. Hvis du ikke er logget ind vil systemet bede om dine kontooplysninger. Du skal ikke
udfylde dine konto oplysninger, med mindre du har brugt dine to årlige gratis kranløft.
Det skal indskærpes, at alle der ønsker, at bruge fast strøm ifølge pkt. 6.6 i havneregulativet
skal, have måler på og afregnes efter gældende takst ved alle forhold. Pr. 1. september 2015
vil der blive opkrævet et depositum på 500 kr. for at låne en elmåler. Depositummet vil blive
opkrævet i forbindelse med udleveringen af alle målere. Depositummet tilbagebetales når
sejleren leverer måleren tilbage i samme stand, som da den blev udleveret.
Der er ofte efterladt affald ved stativer og buske på vinterpladsen. Vi opfordrer alle til at rydde
op omkring båden, når dagens arbejde er færdigt og aflevere affaldet/miljøaffald i de korrekte
beholdere og sække i containergården ved værkstedet.
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Grej, stativer, vogne, joller m.v. som henstår på havnens område eller ligger i masteskuret
uden mærkning med bro og pladsnummer, vil blive fjernet og bortskaffet, så husk tydelig
mærkning af tingene.
Nyhedsbreve, takster og diverse meddelelser vedr. havnens drift kan ses på
www.bogensehavnogmarina.dk
Hvis der skulle opstår akutte tekniske eller praktiske problemer som skal løses, så ring på
havnens tlf. 64 81 21 15.

Med venlig hilsen
Havnekontoret

