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Så blev det forår og Coronatid på havnen
Vinteren har været blæsende og våd i år. Det har betydet at vi heldigvis nåede at åbne for
vandet inden Corona satte ind.
Vi har i år observeret at nogle af de både med stor dybgang der står på land med både mast
og stor presenning, bevæger sig MEGET i stativerne når det blæser over 20 m/s. Vi mener ikke
der er risiko for at de vælter. Men det er ikke sundt for skrog/køl samlinger og lignende.
Derfor vil vi næste vinter siger nej til presenninger (uanset fabrikat) på nogle både med stor
dybgang, hvis de også vil beholde masten på. Pt er der kun to – tre både der vil blive ramt.
Som mange har opdaget har vi lavet to flydende shelters. Disse bliver ankret op på det lave
vand mellem vestmolen og bro 27. De vil kunne benyttes af alle, men er hovedsagligt tænkt til
kajakroere, og jollesejlere. Men Børn og børnebørn i gummibåd må naturligvis også gerne
benytte dem.
Efter renovering af brodæk ud for stark i gl havn og på bro 27 skal der nye elstandere op, men
leveringen af disse er forsinket. Og forventes at være os i hænde i uge 20.
Renoveringen på bro 27 kommer også til at trække lidt ud pga. Corona situationen. Og resten
af bro 27 brodækket bliver skiftet næste vinter.
Den lille mastekran er ude af drift i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning for at få den i gang
igen.
Der er pt. Åbnet for vandet alle steder på nær marinaens østlige side, hvor vi lige skal spore
en utæthed først.
CORONA på havnen.
- Havnens personale arbejder hovedsagligt hjemmefra. Vi kommer kun på havnen for at
udføre uopsættelige opgaver. Samt skraldehåndtering og lignende.
- Krankørsel er udsat til tidligst d. 14/4. (afhængig af hvad der sker i samfundet).
- Havnekontoret er lukket for personligt fremmøde. Men i er velkomne til at ringe i
kontorets normale åbningstid.
- Havnens toiletter og bade er i skrivende stund fortsat åbne. Men det kan være en
stakket frist.
- Husk at holde god afstand til hinanden når i færdes på havnen og prioriter god
håndhygiejne efter toiletbesøg og lignende.
- Hold god afstand til havnens personale når vi går i gang med krankørsel.
Når vi vi en dag igen kommer i gang med krankørsel bliver der travlt på havnen og vi håber på
jeres forståelse. Og vi takker for den store forståelse og tålmodighed i allerede har udvist.
Husk at stiger og andet grej der fastlåses til stativerne skal arrangeres på en måde så det er
muligt at flytte på stativet/båden. Og overvej en ekstra gang hvor bilen parkeres. Så går alting
hurtigere

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.

De fleste af de små bøjer inde i marinaen er i øjeblikket på land og bliver lagt ud igen så snart
vi er ovre corona-lockdown.
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Der har denne vinter været et par håndfulde indbrud i bådende på land. Det kan muligvis
hænde sammen med at tilslutningen til det frivillige vagtværn er ret sølle. Kun 58 personer har
i år deltaget…. Det har betydet at kun hver 3 nat i snit har været besat. Vi håber på bedre
tilslutning næste vinter.
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.

