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Siden sidste nyhedsbrev i marts/april er der løbet meget vand igennem åen.
Covid-19 er over os som alle andre steder i verden. Det har først på sæsonen betydet at vi
ikke fik besøg af de mange tyskere der ellers ynder at sejle til Bogense. Til gengæld var
danskerne gode til at komme på havet, så allerede i foråret tegnede der sig et mønster for at
2020 skulle blive et godt sejlerår. Lige nu tegner det faktisk til at blive rekordår i nyere tid
mht. mængden af gæstesejlere og autocampere.
Også Fastliggere er der kommet en del flere til af. Og lige pt. Har vi kun ledige pladser på bro
25, 26 og 27.
En del gæstesejlere har beklaget sig over at det har været svært at finde ledige pladser. Da
mange tomme pladser havde et rødt skilt. Vi skal alle være bedre til at vende til grøn når vi
ikke benytter vores plads. Hvis det kniber at huske at vende, hjælper vi naturligvis. Ligesom
man altid kan ringe til havnekontoret dagen før hjemkomst, for at få vendt sit skilt til rød.
Der har været stor efterspørgsel på bagagevogne og i perioder har det været svært at finde en
ledig. Derfor opruster vi med 10 nye.
Liften har været godt brugt, men ikke helt i det omfang vi havde forventet. Dog har
kommunens teknisk service lejet den en del gange.
Elektrikeren er netop kommet i mål med at montere kodetastatur på liften. Og nu virker det.
For at tænde liften trykker man sin kode og derefter kan den startes. Prisen er 150,- pr.
påbegyndte halve time. Når den halve time er gået slukker liften og man skal trykke sin kode
igen for at starte den.
Vi erfarer at nogle folk har lidt svært ved at betjene liften korrekt og med succes. Derfor
opfordrer vi til, hvis man er lidt usikker i brugen, at man allierer sig med en erfaren ven.
De flydende shelters blev officielt godkendt ved kystdirektoratet d. 10. juli. Og sidst i juli kom
de på book en shelter. Siden da har de været booket til 29 overnatninger med to personer
hver gang. Derudover har en masse børn i gummibåde brugt shelterne som rasteplads med
deres gummibåde.
Nu hvor sommeren er ved at være ovre er det igen muligt at booke krantider alle hverdage.
Book gerne i god tid.
Alle de der ønsker deres båd vinteropbevaret med masten monteret skal huske at læse
proceduren for dette. Det kan gøres på følgende link.
https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Borger/Kultur-ogfritid/Havne-og-slaebesteder/Bogense-Havn-og-Marina/Lej-en-baadplads-med-mangerfordele/Procedure/Procedurer-nr-10--vinteropbevaring-med-mast.pdf?la=da .
Ellers kan en flyer hentes på havnekontoret.
Den kommende vinter organiserer vi herfra ikke det frivillige vagtværn. Det er blevet for
besværligt med GDPR samtidig med at tilslutningen sidste vinter har ret tam. De der lyster
opfordres til evt. at oprette en facebookgruppe til formålet.

Henover efteråret og vinteren vil vi sørge for at der er refleksveste, kaffe og varme til rådighed
i sejlerstuen hvis nogle skulle få lyst til at gå tur på havnen i de mørkeste timer.
Når vinteren kommer, går vi i gang med at renovere brodæk bro 27 og på jollebroerne 32 og
33. de der har bådplads her vil blive kontaktet med henblik på at låne en midlertidig plads et
andet sted imens arbejdet står på.

Bådejere der har joller liggerne på bukkene ved slæbestedet bedes henvende sig på
havnekonteret for afhentning af årsmærke til jollen.

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.
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.

