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Nyt fra Havnekontoret 

September 2016 
Nu hvor vi er gået ind i det tidlige efterår, er det blevet tiden til et nyhedsbrev. 

 

Vi har stadig nogle små trapper på lager så kom og sig til hvis i har brug for en(fortrinsvis til 

bro 21 – 24). Det er ganske gratis at få monteret en trappe. 

 

Som mange nok har bemærket, er der kommet nye bøjer i havn og marina. Og da de gamle 

broer fra skibsværftets tid er fjernet har vi tilføjet en N-afmærkning. For at markere det lave 

vand hvor broerne tidligere var. Her er under en meter dybt. 

 

Søndag d. 29/5 afviklede vi ’Havnens Dag’ sammen med 39 andre havne i landet. Der var 

masser af aktiviteter og ca. 2500 besøgende. Vi ser det, som en stor succes og håber at nogle, 

af de besøgende fik blod på tanden for at komme ud på vandet. Hvad enten det så bliver 

sejlbåd, robåd, i våddragt eller med en fjernstyret båd. 

 

I forbindelse med krabbebroen har vi opsat et klappekrabbebassin, så de børn der er for små 

til selv at fange krabber også har mulighed for at klappe en krabbe og ligeledes er opsat en 

krabbevæddeløbsbane. Det har henover sommeren været et stort hit. 

 

Den tidligere vendeplads ved bro 40 er udlagt til p-plads forbeholdt autocampere.  

De få p-pladser der nu er fjernet fra dette område er i stedet udlagt på arealerne ved 

marinavej. 

 

Tankanlægget vi fik etableret sidste år kører rigtigt godt og mange benytter det. Priserne 

justeres jævnligt så vi altid er billigst ift. vores nærmeste nabohavne. 

 

d. 18. og 19. juli var TV2 on tour på besøg i Bogense. Og i år blev arrangementet afholdt på 

marinaen. Vejret viste sig fra sin pæne side og det endte som en kæmpe succes med flere 

rekorder, både deltagertal og publikummer.   

 

Indtil dags dato har vi set en fornuftig stigning i antallet af udlejede faste pladser ift. 2015. 

antallet af gæsteovernatninger ventes at lande en anelse højere end 2015 her er dog fortsat et 

stykke vej igen for at nå 2014 som var rekordår i nyere tid. 

 

Når vi begynder at tage både på land igen kan man nu glæde sig over nye elstandere samt ny 

og kraftigere strømføring på grusplads øst. Som i mange år har døjet med svingende kvalitet 

på el-nettet.  

 

Vi har produceret en bestemmelse for ’vinteropbevaring med mast monteret’. Den ligger klar 

til udlevering på havnekontoret. Den skal læses, forstås, efterleves og underskrives for at 

kunne få sin båd på land med mast monteret. 

 

Henover vinteren forventer vi at udføre en mindre renovering af bro 25 og 26. derfor skal 

bådejere med plads ved disse broer være forberedt på, at det kan blive nødvendigt at flytte til 

en anden plads midlertidigt. 

 

I efteråret gentager vi succesen med krankørsel hele fredag og lørdag i uge 43. som vanligt 

forbeholder vi os ret til at aflyse hvis ikke der er nok tilslutning dvs. minimum 5 både hver af 

dagene. 

 

Husk når havnekontoret er åbent gir vi altid en kop kaffe og et bolche. 

Tak for en rar og hyggelig sommer. De luner vejret ikke har bragt til havnen har sejlerne.  

Take care out there. 
 



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. 

 

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 

 

http://www.bogensehavnogmarina.dk/

