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Januar 2017
Godt nytår til jer alle. Håber i er kommet godt ind i 2017.
Havn og marina er kommet rigtig fint ind i det 2017 dog igennem lidt blæsevejr og forhøjet
vandstand med en del løse brædder til følge. De er dog slået på plads igen.
Som det ses er der en del der har benyttet sig at muligheden for at have båden stående på
land med masten monteret. Indtil videre ser vi det som en succes, som vi vil fortsætte med at
tilbyde. Vi vil dog arbejde på at finde en bedre måde at taksere det ekstra tidsforbrug der er
ved optagning/søsætning.
Som i kan se er det desværre ikke blevet til flere flydebroer i denne omgang og den planlagte
renovering af bro 25 og 26 er udskudt på ubestemt tid. I stedet er Vestafjord i skrivende stund
ved at udskifte den vestlige bro ved slæbestedet til en ny magen til den østlige. Det har været
hårdt tiltrængt i flere år.
På bro 38 og 39 er havnens personale gået i gang med en tiltrængt udskiftning af brodækket
når vejret tillader det. Det betyder samtidig at vi forhøjer brodækket med 15 cm samt vender
retningen på brædderne. Tendensen er jo både højere vandstand samt større og højere både.
Det er planen at vi over de kommende år, hver vinter vil forny brodækket på et par af
træbroerne. Selve opbygningen af pæle og kryds på bro 34 – 40 er i rigtig god stand.
Inden sæsonen slår i gang vil Munck komme og afmontere landgangsbroerne til flydebroerne
for at om-galvanisere dem. Derfor vil det i en kort periode ikke være muligt at tilgå
flydebroerne. Bortset fra det, har vi virkeligt kunne se den gode effekt ved flydebroerne her
under de seneste storme samt forhøjede vandstande.
I den gamle havn har vi nu fået monteret et flot friholderværk i træ på hele strækningen langs
med den tidligere fiskeriauktion. I stedet for de gamle dæk der kunne afsætte grimme sorte
streger på fribordet.
Driften af tankanlægget har igen været sendt i udbud men uden nogen indkommende bud.
Derfor fortsætter vi selv med at varetage driften. Hvilket også er helt fint da det er en fornuftig
forretning og vi selv kan styre priserne.
Den tidligere restaurant Gasten er igen bortforpagtet og kommer nu til at bære navnet Betinas
Madhus. De er allerede nu godt i gang med at producere mad ud af huset og restauranten
forvente at åbne i løbet af foråret, når restauranten er sat lidt i stand. Herefter planlægger
Betinas Madhus at holde åbent året rundt. Vi glæder os meget til igen at have en restaurant
midt på marinaen.
Havnens dag afvikles i år lørdag d. 10. juni. Hvor vi er så heldige at ’Legeskibet’ Lilla Dan
kommer på besøg. Sammen med NEET og en masse andre aktører er vi i gang med at få sat et
godt og indholdsrigt program sammen til havnens dag.
I lighed med sidste år vil vi tilbyde krankørsel fredag eftermiddag og lørdag i uge 17.
Som vanligt forbeholder vi os ret til at aflyse hvis ikke der er nok tilslutning dvs. minimum 5
både hver af dagene.
Ligesom de foregående år, har vi igen samlet efterladte fortøjninger og indhalerliner sammen.
De kan afhentes ved værkstedet.
Når stiger, stilladser og lignende fastlåses til stativerne, så husk på at havnepersonalet skal
kunne flytte på stativet.
SEJLERKAJEN 13 | 5400 BOGENSE | TELEFON 6481 2115 | HAVN@NORDFYNSKOMMUNE.DK | WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK

Husk når havnekontoret er åbent gir vi altid en kop kaffe og et bolche.
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
I tilfælde af akutte og uopsættelige tekniske eller praktiske problemer, så ring på havnens tlf.
64 81 21 15.

Med venlig hilsen
Havnekontoret

