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Nu er efteråret over os. Inden længe går optagningerne i gang.  
Sommeren er gået rigtig godt med et fint jævnt antal gæstende både og udemærket vejr. Vi har 
især kunnet mærke at stranden har været velbesøgt, det lægger pres på både p-pladser og 
bagagevogne. Vi prøver at finde midler til at øge antallet af bagagevogne.  
Antallet af gæstende autocampere er igen steget kraftigt og vi har i år til d.d. været besøgt af 
2050 autocampere mod 1629 samme dato sidste år. 
 
I disse dage går vi spændt og venter på om det bliver i 2023 vi får tilført midler til udskiftning af 
bro 25 og 26. Det vil vise sig når budgetforhandlingerne er overstået. 
Igen i år vi gerne opfordre bådejere med båd på bro 25 og 26 til at flytte til en anden placering 
henover vinteren.  
Som vanligt må bådejere der ønsker at overvintre i vandet gerne flytte til den gamle havn eller 
til en flydebro, efter uge 42. Vores anbefaling er en pæleplads på en flydebro(ikke Langskibs). 
 
Med den nuværende udvikling i El-priser og El-forsyningen i det hele taget, må vi nok se i øjnene 
at betalings EL kan finde på at flytte ind på havnen i Bogense. Det er dog ikke noget der sker 
henover natten. Det handler om at finde frem til den bedste og mest fair løsning. 
 
El-forsyningen på de to asfalt p-pladser er begyndt at drille lidt en gang imellem, og vi forventer 
at forny kabelføringen næste sommer. 
 
Vi vil muligvis blive tvunget til at slukke for strømmen om natten henover vinteren. Det betyder 
at selvom man har en bimåler kan man ikke forvente at man har strøm på 24/7.  
Det kan også være vi bliver pålagt at spare på strømmen ved at slukke lyset på nogle broer i 
perioder. Hvis det bliver tilfældet vil vi naturligvis skrive ud om det. Enten her eller på vores 
facebook side. 
 
For enden af vestre havnevej, ved det gamle værft har firmaet ´Vestafjord’ opsagt sit lejemål. 
Det betyder at området nu bliver ryddet og vil kunne bruges til nye spændende projekter. 
  
På østre mole fra hvor Castor ligger og ud til tømmestationen, har der i et par stået nogle pæle. 
Dem bliver der nu til efteråret og vinteren bygget friholderværk og brodæk på, så vi får lidt flere 
kajmeter. Det er LKN byg fra Veflinge der kommer til at stå for udførelsen af den opgave.  
 
I foråret holdt vi et lille info/intro arrangement om havnens brug, faciliteter osv.  
Det var en kæmpe succes, så nu gør vi det igen. lørdag d. 24. september 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, optagning/søsætning, 
Stativhåndtering, Affaldshåndtering og sortering, Udlån af slibemaskine/støvsuger, 
Masteplads/skure, Autocamperpladser, Slæbested, Jollebukke, Rød/grønne vendeskilte, 
Pladsadministration, EL-politik, 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 email: havn@nordfynskommune.dk senest 22. september. Vi håber 
at mange har lyst til at deltage.   



Når/hvis jeres båd skal op her til efteråret er det værd at læse 
https://www.nordfynskommune.dk/media/yfxdmxym/procedure-for-optagning-
s%C3%B8s%C3%A6tning-2022.pdf inden. Vi anbefaler at der mindst er to personer ombord.  
 
Læs https://www.nordfynskommune.dk/media/zm5nmtby/9-procedurer-for-vinteropbevaring-
med-mast.pdf hvis du ønsker at opbevare din sejlbåd med masten monteret. 
 
Læs https://www.nordfynskommune.dk/media/anpn4v4z/12-procedurer-for-betjening-af-
personlift.pdf hvis du ønsker at bruge havnens personlift. 
 
 
 
 
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-til-
fritidsbaade/ 
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-
kemikaliereglerne/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/qiopwaxt/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. 

 

 


