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Vi er nu godt i gang med efteråret og en del både er allerede kommet trygt på land.
Årets gæstesejlertal er endt på ca. 6.600 overnatninger. Det er lidt færre end 2016, men
marginalt flere end 2015. lad os alle bede til en fantastisk sommer næste år.
Den kølige sommer har heldigvis betydet betydeligt færre begroninger på de fleste af vores
både. Så lidt fordele er der da ved en kølig sommer.
På personalefronten er der lidt nyt at fortælle.
Morten som ellers har været ansat på Bogense havn og marina i over 10 år arbejder her ikke
længere. Derfor har vi lånt Birgitte, som tidligere har været her, til at passe kontoret mandag
og onsdag formiddag.
I slutningen af november forventer vi at slå den ledige stilling op. Så vi forhåbentlig kan finde
og ansætte den rette til jobbet pr. 1. Februar.
D. 18. og 19. november afvikles Cykel-cross Worldcup i Bogense. Så i denne weekend kan
adgangen til havnen været lidt besværlig.
Mange af holdene der deltager i Worldcuppen kommer i autocampere og lignende. De har fået
lov til at parkere og overnatte på marinaens område.
I forbindelse med Worldcuppen vil der blive etableret en bro tværs over den gamle havn ved
torvet. Det betyder at fra 10/11 til 22/11 er det kun joller der kan passere i den
gamle havn.
Vi minder igen om, at i løbet af vinteren har vi i sinde at udskifte brodækket på bro 40 og bro
37. Og i den forbindelse vil vi bede jer, der har plads på disse broer og båden i vandet vinteren
over, at flytte midlertidigt til et andet sted i havnen. Brug grønne pladser eller ring til
havnekontoret og hør hvor det er hensigtsmæssigt at i lægger båden.
På vestre havnevej ved bro 12 plads 11 til 17 samt ved slusen. Skal vi til at ramme en ny
spuns i samt have oprenset området. Derfor er pladslejere her også nød til at finde sig en
alternativ plads i vintermånederne.
Som nogle måske allerede har hørt, så er vi blevet tildelt midler til renovering af
velfærdsfaciliteterne på marinaen. Det er fantastisk og også vældig tiltrængt da meget er over
40 år gammelt. Det er endnu uvist om vi det når at blive inden eller efter sæson 2018 det
bliver sat i værk.
Tyveri på vinteropbevaringspladserne er desværre igen ved at blive mere udbredt. Vi vil
foreslå at vi forsøger at oprette en frivillig”vagt ordning” som vi havde i ”gamle dage”. Vi vil
gerne have en tilkendegivelse af de der vil være med.
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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