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Sommeren er ovre og det er tid til et nyhedsbrev fra havnekontoret.
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået etableret nye grillpladser og langskibs- bådpladser mellem
bro 21-22-23-24 og 35-36. de er blevet vel modtaget. Dog er der ret lavvandet og sejlbåde
kan endnu ikke benytte disse pladser. Men det får vi fikset til vinter.
LKN byg laver henover efterår/vinter en kajakflydebro ved slusen i den gamle havn og
forlængelse af træplatformen ved siden af Castors plads
Ved bro 39, ved siden af grillhytten er der netop skudt en ny legeplads op. Vi håber at børn,
forældre og bedsteforældre i det område bliver glade for at slippe for spadsereturen til den
oprindelige legeplads ved siden af sejlklubben.
Til dato i år har knap 7000 sejlere lagt vejen forbi Bogense. Og ca 600 autocampister.
Umiddelbart tegner det til at 2019 ender som et bedre år end 2018. det er jo fantastisk, den
lidt middelmådige sommer taget i betragtning. Vi tror på at de nye flotte faciliteter og alle de
nye tiltag giver flere gæstesejlere lyst til at blive en dag ekstra på nordfyn.
Herudover ved vi at også jeres gæstfrihed, gode humør og snaksaglighed giver vores gæster
lyst til at komme igen.
Havnens dag i år blev afviklet lørdag d. 25/5 og var igen en succes, dog med lidt færre
aktiviteter og besøgende end de foregående år. havnens dag faldt sammen med Palby Fyncup i
år. og det fungerede fint sammen. Apropos Fyncup må vi rose Bogense Sejlklub for år efter år
at kunne stable så stort og fedt arrangement på benene. Det var igen en super god weekend!
Igen i år startede Fyn rundt for bevaringsværdige skibe i Bogense. Og selvom vejret var lidt
imod os var det igen et stort trækplaster hele weekenden i uge 29. vi håber på et gensyn.
Henover sommermånederne har mange autocampere fundet sig godt tilrette på de nye
autocamperpladser. Ja, der var faktisk fuldt hus alle dage. Nu hvor sæsonen går på hæld er
der selvfølgelig noget færre. De nye pladser bliver nu lukket for autocampere igen, så der er
plads til at rigge master af.
Antallet af fastliggere er d.d. uændret i forhold til sidste år, men generelt er bådene vokset og
vi har derfor nu kun én ledig plads til både over fire meter i bredden… hvis udviklingen
fortsætter flytter vi naturligvis på nogle pæle.
Den evige kamp med at finde midler til nye broer til erstatning af bro 25 og 26 holder vi en
pause med denne vinter, men næste år tager vi den op igen med fornyet energi.
Henover vinteren vil vi bla. skifte brodæk på bro 34. det betyder at senest 1. november skal
alle med båd i vandet på bro 34 have fundet sig en alternativ plads. Hvis i ringer til
havnekontoret henviser vi gerne til en plads.
Brodækket ud for Stark og ved kajen i bunden af den gamle havn vil også blive skiftet henover
vinteren.
Inden året er omme indkøber havnen en personlift, så alle de der vinteropbevarer deres båd
med masten monteret har mulighed for, på en sikker måde, at tilse sin mast. Der vil blive
monteret kodesystem på liften. Så den kan betjenes døgnet rundt mod betaling. En instruktion
vil ligeledes blive placeret i liften.
Nu hvor så mange vælger at beholde masten på under vinteropbevaringen, har vi været nød til
at ændre på planen for opbevaringspladserne. Det betyder at ingen er tvunget i vandet inden
30. april. Den reviderede plan kan findes på vores hjemmeside her:
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fritid/Havne-og-slaebesteder/Bogense-Havn-og-Marina/Soesaetning-ogoptagning/Vinterpladser-2019.pdf
20. oktober får vi besøg af en dykkerklub, der vil samle skrald op af den gamle havn. Derfor vil
den gamle havn være lukket for sejlads mellem kl 10 og 15 denne dag.
Frivilligt vagtværn.
Igen i år vil vi forsøge at samle et frivilligt vagtværn i lighed med de sidste to år.
De som var med sidste år og som fortsat har bådplads vil vi sætte ind i planen på en enkelt
nat eller to. De som er nye i havnen eller som af andre årsager ikke har været med de
foregående år vil vi bede om at henvende sig. Vi forestiller os at vagtværnet starter op midio
oktober.
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.

