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En pose med blandet vejr.  

Det her ikke været nemt at være sejler denne sommer. Med utrolige vejrskift fra den ene dag 

til den anden. Ikke to dage har været ens.  

Dette på trods har her i år været næsten samme antal besøgende gæstebåde som sidste år. 

 

Havsvømmebanen ved søbadet er blevet taget rigtig godt imod og er velbesøgt af 

havsvømmere fra hele landet. For os med båd betyder det forhåbentlig færre skøre svømmere 

der ”bare lige” skal ud og runde den røde bøje.  

 

Vi havde fornyligt den kedelige oplevelse at fem biler på p-pladsen blev overmalet med hvid 

maling af nogle vandaler. De er heldigvis blevet pågrebet. Og så håber vi at det ikke gentager 

sig.  

Apropos denne episode vil vi opfordrer jer, sejlere til at kontakte politiet hvis i oplever 

ballademagere der huserer på marinaen.  

 

Fra september kører kranen igen næsten hver dag. 

 

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. 

 

Når vi forlader vores faste bådplads for at sejle på tur i flere dage skal vendeskiltet vendes til 

grøn. Og nu har vi sat et hvidt skilt på hos alle, så man kan skrive hvornår man forventer at 

være hjemme igen. Alternativt kan man ringe til havnekontoret dagen før man kommer hjem, 

så skal vi nok sørge for at pladsen er klar. 

 

Vi er i gang med at indlede et samarbejde med ’Boatflex’ som er et firma der hjælper private 

med at udleje deres båd når de ikke selv bruger den. Jeg har vedhæftet lidt om det. Hvis det 

har interesse kan i se på det. 

 

Nu når efteråret kommer, vil vi gå i gang med at renovere brodækket på bro 40 og 

sandsynligvis bro 37.  

Det betyder at de der har plads her ikke kan benytte deres egen plads henover vinteren. Ring 

til os hvis i allerede nu ved at i ikke vil på land til vinter, så finder vi et godt alternativ til jeres 

egen plads. 

 

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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