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På denne blæsende septemberdag kan man virkelig mærke at sommeren er veloverstået. Og det
er tid til et nyhedsbrev fra havnekontoret.
Det blev en rigtig god og velbelagt sommersæson. Indtil d.d. har 8057 gæstende både og 1680
autocampere besøgt vores havn. Det er rekord tal i nyere tid.
Havnen er ved at være godt fyldt med fastliggere. Der er pt. udlejet 615 faste pladser og 25
sommerpladser. Det er 38 mere end sidste år på samme dato.
Samtidig bliver bådene større og større som mange nok har bemærket. Det betyder at vi har
været nødsaget til at udleje nogle pladser i gammel havn, indtil der bliver plads i marinaen.
De mange flere fastliggere betyder også at der bliver lidt mere klem på vinteropbevaringspladsen
end vi har været vant til de seneste år.
Vi er så småt gået i gang med optagninger for vinteren. I den sammenhæng vil vi gøre
opmærksom på at der som vanligt er sat 30 minutter af til hver båd. Det betyder at fra vi løfter
din båd er der 30 minutter til vi skal løfte den næste. Det giver ca. 10-12 minutter til at spule
bunden.
Vær klar i god tid.
Tjek i god tid at din motor kan starte.
Hvis du på forhånd ved at du ikke kan nå at spule på den afsatte tid, kan du booke en ekstra
halv time til 560,-.
Den gamle dieseldrevne truck er skiftet ud til en EL-trækker, det gør arbejdet med
bådoptagninger lidt mere behageligt og forhåbentligt mere pålideligt. Den mangler dog de sidste
tilpasninger for at kunne løse alle opgaver. F.eks. kniber det for med at få fodfæste på
gruspladserne hvis de tungeste både skal flyttes i vådt vejr.
Personliften har stadig nogle ”off” dage desværre. Det er sværere end forventet at få
kodesystemet til at tale rigtigt sammen med lift-elektronikken. Men statistikkerne afslører at
liften har været brugt med kodepanelet 42 gange i år.
Husk at når man har brugt for 500,- på sin kode skal man ringe/skrive til havnekontoret og få
koden nulstillet. (dvs. hvis man har brugt liften tre gange, Så kan man ikke bruge den mere).
Procedurer for brug af liften findes her: https://www.nordfynskommune.dk/media/anpn4v4z/12procedurer-for-betjening-af-personlift.pdf
På personalefronten kan vi berette at havneassistent Kim har opsagt sin stilling med virkning fra
1. november. Havnen har haft god glæde af Kims arbejdskraft i fem et halvt år. og vi ønsker Kim
god vind i fremtiden. Kim afspadserer en del indtil han stopper, derfor har vi valgt at købe LNbådservices arbejdskraft til hjælp med krankørsel hele oktober.
Vi forventer inden længe at sende et jobopslag ud, så vi kan ansætte en ny havneassistent pr. 1.
januar.
En del af bro 14 (fra fiskeriauktionen til broen bliver lav) skal udskiftes i løbet af vinteren. De
bådejeres der påvirkes kontakter vi.
Kommunens politikkere er nu klar med budgetforliget til 2022. og desværre er der igen ikke
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prioriteret midler til fornyelse af bro 25-26. så vi krydser fingre for en mild vinter uden for
megen blæsevejr og høj vandstand.
Af samme årsag opfordrer vi til at jer med både på bro 25 og 26, som bliver i vandet henover
vinteren, finder en anden passende plads fra november til marts.
Siden midt på sommeren har Shell stået for automatisk opfyldning af vores tankanlæg. Det
betyder at de altid kan se det aktuelle niveau i tankene. Og fylder op efter behov. Desværre er
det alligevel sket et par gange at tanken med GTL er løbet tør.

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.

