
Nyt fra Havnefogeden 
 
Så er julefreden så småt ved at sænke sig over Marinaen, og den mørke tid har indfundet sig, 
med hvad der dertil hører af hygge og indendørs aktiviteter. 
 
Vi ligger dog ikke på den lade side hernede, og der er masser at følge op på efter den forløbne 
sæson. Vi arbejder b.la. med en udvidelse af autocamperpladsen, MobilePay til slæbested/kran 
samt en optimering på hvordan vi kan bruge vores vinterpladser mere hensigtsmæssigt, indtil 
vi skal flytte (der er i skrivende stund ikke nyt vedr. flytningen). 
 
Vores mastekran har gennemgået det lovpligtige eftersyn og der er kommet ny wire på, samt 
udskiftet diverse dele der trængte. Husk i den forbindelse at fjerne master, bukke m.m. fra 
plænen ved kranen, samt plænen ved Havnekontoret. 
 
De fleste både er kommet på land nu. Med hensyn til at lukke for vandet på broer og 
vinterpladser, bliver det først iværksat når der er udsigt til længerevarende eller hård frost. 
Der vil som vanligt være åben for vandet vinteren over for enden af Paradebroen, Flotillebroen 
og Den Krumme. 
 
Nu vi er ved talen om vinter og vinteropbevaring, kommer her et par opsummeringer + gode 
råd iht. vores ordensreglement: 
 

- Det er ABSOLUT FORBUDT at benytte sit toilet i båden når man ligger i havn, med 
mindre man har installeret holdingtank, og foretager tømning via havnens mobile 
toiletpumpe. Der har desværre været et par episoder de seneste par år, hvor der er 
konstateret ”kager” på bunden, når en båd har forladt sin plads. Hvis der i fremtiden 
konstateres lign. tilfælde, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra Horsens Marina + 
en regning for oprydning af efterladenskaber. 

- Alt affald på vinterpladserne hidrørende fra klargøring, reparation m.v. skal fjernes 
dagligt, materialer m.v. skal være pænt opryddet ved arbejdsdagens ophør. Miljøfarligt 
affald skal enten afleveres på Genbrugspladsen eller i vores miljøstation. 

- Fortøjninger, trækliner (kravlegårde) samt måtter på broen skal fjernes om vinteren. Er 
det ikke gjort inden 1. december 2019 vil det blive fjernet at marinaens personale og 
bortskaffet. 

- Har du en stige stående/liggende ved dit vinterstativ, så sørg for at den er låst fast, da 
det ellers kan friste svage sjæle til at benytte den til at gå ombord i bådene. 

- Står du med mast på, så sørg for at alle liner, rullestag m.m., er forsvarligt fastgjort. 
 
Vi har pt. stadig alle pladser udlejet og en venteliste på ca. 35 både, der gerne vil have plads i 
vores Marina, så det er ganske positivt. 
 
Med ønsket om en God Jul og et lykkebringende Godt Nytår til alle. 
 
 


