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Nyt fra Havnekontoret 

Februar 2018 
Lad os så snart få vinteren overstået så vi kan komme i gang med forårsklargøringen! Vi 

trænger til en god lang sejlsæson.  

 

Der er dukket et nyt ansigt op blandt havnepersonalet. Kenneth startede 1. februar. Og han 

har erhvervet de relevante certifikater der skal til for at måtte betjene traveliften, så han er 

klar til at sætte jeres både i vandet. Kenneth har selv haft trailerbåd det meste af livet og 

skiftede forrige år til sejlbåd. Håber i tager godt imod Kenneth. Han glæder sig til at lære 

havnen og dens brugere bedre at kende.  

 

Arbejdet med at forny brodæk og el/vand standere på bro 37 og 40 er i fuldt sving. Vi 

forventer at bro 37 er klar til brug i uge 10 og bro 40 i uge 13.  

Arbejdet med at renovere spuns og højtvandslukke i bunden af den gamle havn forventes 

afsluttet først i maj. 

Vi har i løbet af vinteren samlet gamle udtjente eller blot forladte fortøjninger sammen. De 

ligger på en palle ved værkstedet. Ved udgangen af marts vil dem, der ikke er afhentet blive 

smidt i containeren. 

 

Arbejdsgruppen der skal være med til ideudviklingen til vores nye velfærdsfaciliteter er nu 

nedsat og har første møde 27. februar. De der er med i arbejdsgruppen er: en repræsentant 

for sejlerne, en repræsentant fra sejlklubben, en repræsentant fra handicaprådet, en 

repræsentant fra NEET, en projektleder samt havnepersonalet.  

 

Det frivillige vagtværn består nu af 91 personer. Det er en god start og de fleste dage indtil 

midten af april er dækket ind. Vi vil stadig gerne have flere med i flokken, så meld jer gerne 

på banen.  

Det ser umiddelbart ud til at virke. Både frekvensen af hærværk og indbrud i bådene er 

kraftigt reduceret/næsten stoppet. 

I tråd med vagtværn er vi pt i gang med at indhente tilbud på nyt og forbedret 

overvågningsudstyr. Det forventes opsat inden sommer. Så vi får bedre mulighed for at hjælpe 

politiet med at fange forbryderne.  

 

D. 23/7 går starten på ’Fyn rundt for bevaringsværdige skibe’ fra Bogense. Det betyder at så 

vidt muligt skal alle der har fast plads langs kaj i den gamle havn flyttes til en passende 

placering i marinaen i weekenden op til. Dvs. 21/7 og 22/7. 

 

Hvis nogle af jer ligger inde med nogle små redningsveste som i ikke bruger mere, vil 

krappebroen meget gerne overtage dem(hvis de ikke mætte af dage). Vi har i sinde at bygge 

en kasse der kan stå ved krabbebroen, indeholdende redningsveste. Tiltænkt de turister og 

borgere der kommer forbi som ikke selv er sejlet hertil og derfor ikke har en vest. 

Inden længe går det igen løs med at klargøre alle vores både til den kommende sæson. Vi 

satser på at det må blive en yderst solrig sæson, det må vi have til gode fra 2017… husk vi har 

slibe/skrabe maskine med støvsuger man kan leje for et beskedent beløb.  

 

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. 
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