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KØGE MARINA
HAVNENYT 2019

LÆS OM:
Sæt kryds i kalenderen mandag den 1. april kl. 19:00
Hvor du inviteres til det årlige møde med bådejerne.
**
Vi holder Havnens Dag lørdag den 25. maj 2018
**

Nyheder i 2019
Læs bl.a. om ny Tømningsstation, nyt Promenadedæk,
og Mobilepay
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Informationsmøde for bådejere
MANDAG den 1. april 2019 kl. 19-21
på Arken, Bådehavnen 21, Køge
Dagsorden:
1. Velkomst og kort orientering
v/ Jan Thorst, Formand for Brugerrådet

2. Besøg af Sejl sikkert instruktør - ca. 30 min

3. Tema: Udvikling af Køge Marina og nyt fra marinaen
•

Orientering

•

Status

•

Fremtid

v/ Kenneth Højlund Jensen, Havnemester
og viceborgmester Bent Steen Andersen, Dansk Folkeparti
- Byrådets repræsentant i Brugerrådet.

4. Spørgsmål til Brugerrådet og/eller Havneadministrationen
Programmet forventes afsluttet kl. ca. 21.00

Der vil blive serveret øl/vand til mødet!

Solopgang på Køge Marina

Gratis SMS-service på Køge Marina – Tilmeld dig ved at sende en SMS med teksten MARINA til 1272

2

HAVNENYT 2019
Følge med på www.koegemarina.dk og Facebook: Køge Marina

Formanden har ordet
Af Jan Thorst, Formand for Brugerrådet
Kære Bådejer
Denne beretning for 2018 vil handle en del om udvikling af Køge Marina.
Vi har i 2018 mødtes i brugerrådet som vanligt, der er et godt fælles fodslag og vi arbejder
konstruktivt sammen i det nye sammensatte brugerråd som er lavet ovenpå KV2017, hvor
Byrådet har fået et nyt medlem ind, Bent Steen Andersen og flere klubber også har
udskiftet deres repræsentant.
Vi har den glæde, at Bent Steen Andersen er informativ fra §17.4 udvalgsmøder, af det han
kan fortælle om, derudover er Bent meget lyttende og ikke mindst er Bent sejler. Bent bad
os på første møde han kunne deltage på, om at komme med input til §17.4.
Klubberne har så haft lejlighed til at tage hjem i klubberne og er kommet tilbage med input
og disse input vil komme tilbage i arbejdet inde i §17.4 udvalget. Vi er ligeledes blevet lovet
at blive taget med på råd, når det er ting der vedrører os som klubber.
Udviklingen på Køge Marina fortsætter ufortrødent og heldigvis inde for budgetrammerne
og med store tilskud fra Køge Kommune og Køge Svømmeland.
Der er kommet sauna, der er lavet udvikling på havnebadet, der er renoveret broer,
toiletterne er i gang, Der er gang i arbejdet med panoramadæk som jo kan bruges af
klublivet også, den nye bro 9 er fyldt godt op og der er stadigvæk god tilgang af sejlere på
Køge Marina som har ventelister på nogle typer bådpladser. Vi har stor tilgang af
vinteropbevaring fra andre havnes bådejere og alt i alt sker der en masse gode ting, for os
alle på Køge Marina.
Jeg må endnu engang udtrykke min store taknemmelighed over det store arbejde, som
hele havneadministrationen gør utrætteligt for alle brugerne og brugergrupper på Køge
Marina med havnebassin og dens brugere i centrum.
De stiller op for os klubber, men også for øvrige brugere som jeg opfatter det. Jeg ved i
hvert fald, der en åbenhed, hvis der er spørgsmål af enhver art og også mulighed for at få
økonomisk indsigt.
At vi er en Marina, der favner så stort som vi gør og tiltrækker mangfoldigheden sammen
med alle de naturlige ting - der hører sig hjemme på en Marina, det synes jeg er stort og
som på sigt jo vil kunne fatte folks interesse for jollesejlads, sejlads, fiskeri, dykning,
søspejd og alle de andre ting, vi på Køge Marina som klubber tilbyder, er jo blot dejligt og
kan resultere i flere medlemmer.
Havnedagen som i 2018 blev afholdt sammen med en masse andre havne, i det
samarbejde der hedder Vild Med Vand, VMV, det var for langt de fleste klubber en stor
succes og med rigtigt mange besøgende, det er jo den slags, der skal til for at tiltrække nye
mennesker til det maritime miljø.
”Stafet for livet” havde også mange gæster og deltager og her må jeg igen rose hele
personalet på Køge Marina og at deres del af opgaven blev løst på bedst mulig måde.
Køge Marina Gratis SMS-service –
Husk at tilmelde dig ved at sende SMS til 1272 med teksten MARINA. Havnemesteren vil
sikkert igen omtale dette i sin beretning.
Alle brugere af Køge Marina ønskes et godt 2019 med mange gode maritime oplevelser og
alt vel i fremtiden.
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NYHEDER
Man kan nu betale med Mobilepay på Havnekontoret
Vi har haft en del efterspørgsler på betaling med Mobilepay. Det er nu muligt – men KUN på
Havnekontoret samt efter aftale.

Dametoilet er renoveret
Over vinteren er dametoilettet ved Havnekontoret sat i stand. Glæd jer til aflukkede toiletter og lyse
omgivelser.

Baby-Pusleplads bliver indrettet på det offentlige toilet
Det bliver muligt for gæster og både sejlere og landkrabber at benytte sig af en ny pusleplads, der
bliver sat op på det offentlige toilet, der ligger ved Havnekontoret.

Adgang til Bro 5 ændres
Da der skal opsættes en klap der hindre tilbageløb ved højvande, bliver adgangen til Bro 5 flyttet lidt
og der bliver derfor et lille sving først på broen. Arbejdet er allerede påbegyndt.

NY stationær tømningsstation (toilettømmer) på Køge Marina
Tømningsstationen står på land ved servicekajen og er mærkeret med det internationale symbol.
Både, der ønsker tømning af holding-tank eller spildevandstank, skal benytte denne tømningsstation.
Anlægget er selvbetjent og gratis at benytte. Funktionsbeskrivelse for tømningsstationen hænger på
standeren.
OBS! Ryd altid op og gør rent efter dig selv.

Promenadedæk
Arbejdet på det flotte nye promenadedæk mellem ”krible-krable-broen” og Bro 9 er påbegyndt. De
første ca. 40 meter forventes færdigt i løbet af forsommeren, imens der arbejdes videre på de sidste
215 meter hen over resten af året. Hele projektet forventes færdigt ved udgangen af 2019.

GENEREL INFORMATION
Betalingsautomat
Man går ikke forgæves, hvis man kommer udenfor Havnekontorets åbningstid, da man kan benytte
vores betalingsautomat i forbindelse med diverse betalinger/ydelser:
1) Tank strøm på adgangskortet – eller se saldo på dit kort.
2) Betal for et kranløft (kvitteringen skal forvises kranføreren inden løftet).
3) Køb et endags- eller rabatkort til slæbestedet.
4) Gæstebetaling.
Automaten tager dankort/VISA dankort og div. kreditkort.

Krantider forår / sommer 2019
Kranen kører som hovedregel tirsdag og fredag året rundt. I år starter vi op på søsætningssæsonen fra
lørdag d. 6. april. til og med d. 1. juni -hvor vi kører tirsdag, torsdag, fredag og lørdag. Der køres
dog ikke kran lørdag d. 25. maj, hvor der er Havnens Dag.
Bestil din krantid i god tid. Kig forbi Havnekontoret eller ring til os på 56 66 16 89.
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Søsætning & Ophaling (gælder alle bådejere)
Alle bådejere har ansvaret for, hvor stropperne skal placeres, når båden løftes af kranen. Sæt derfor
et fast mærke på båden, så det er tydeligt hvor stropperne skal placeres. Det sikrer at fx log-hjul, Zdrev og skrueaksler ikke skades. På havnekontoret kan du GRATIS få udleveret 2 ”krog-mærker”.
Oplys inden ophaling, hvis stropperne skal bindes, så stropperne ikke skrider ved ophaling.
Efter ophaling skal din plads i vandet frigøres for fortøjninger og indhaler-liner mv., så intet ligger i
vandet, hvis isen kommer for vinteren. Fjernes fortøjninger ikke, vil marinaens personale skære disse
fri, da isen vil trække i disse og evt. forvolde skade på broerne/pælene. Køge Marina forbeholder sig
retten til at kræve erstatning for skader på broer og pæle. Husk også at vende skiltet på din bådplads
til grøn, når din båd er på land. - Gamle skruer, beslag m.v. på pæle/broer, som ej benyttes, skal
afmonteres af sikkerhedsmæssige hensyn.
Bådopstillingsrækkerne har rækkenumre på asfaltvejen på sydpladsen. Der er rækker til både, der
står i et mobilt bådstativ med eller uden mast. Og der er blandede rækker med egne stativer og
mobile stativer. Oplys venligst i hvilken række du ønsker at båden skal stå/står i, i forbindelse med
bookning af søsætning og ophaling.

Mobile bådstativer
Køge Marina er godt i gang med implementeringen af mobile stativer til opbevaring af både på land,
som også gør det muligt at komme på land med mast.
Processen strækker sig fra efteråret 2015 og slutter 1. januar 2024.
Udfasningen af egne stativer og bukke sker løbende i 5 faser:
1. FASE 1: Fra 1. januar 2016. Alle nye bådplads lejere på Køge Marina, er forpligtet til at leje et stativ
af Køge Marina, hvis vinterplads på land ønskes. Eventuelle tilkøbte stativer skal fjernes fra området.
2. FASE 2: Fra 1. januar 2017. Fra denne dato er det ikke længere muligt at benytte vinterstativer/bukke
af træ samt bådvogne på hjul. Disse skal fjernes fra Køge Marinas område.
3. FASE 3: fra 1. januar 2018. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at benytte løse bukke på
marinaen. Disse skal fjernes fra Køge Marinas område.

4. FASE 4: Fra 1. januar 2021. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at bruge stativer, hvor
bådens køl ikke står/støtter på stativet, samt stativer med vandrørskryds. Disse stativer skal
fjernes fra Køge Marinas område.
5. FASE 5: Fra 1. januar 2024. Fra denne dato skal alle både benytte Køge Marinas stativer.
Alle andre former for stativer skal være fjernet fra området.
Du kan tilmelde dig den mobile bådstativordning på Havnekontoret, eller finde tilmeldingsblanket på
hjemmesiden, og skal du med i efteråret 2019, så skal du tilmeldes inden d. 1. august. Vil du ændre
så din båd kan komme på land med mast, bedes du også bestille de ekstra ben i god tid.
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Både på land med mast i anviste rækker

Søsætning & Ophaling (gælder KUN bådejere med eget stativ)
Det er meget vigtigt, at bådejerne selv sørger for hjælpere i forbindelse med søsætning eller
ophaling. Hvis kranføreren skønner, at der ikke er tilstrækkelig hjælp i forbindelse med
søsætning/ophaling, bliver denne ikke gennemført. Køge Marina forbeholder sig ret til at opkræve
ekstra betaling for søsætning/ophaling af både der grundet dimensioner eller lignende kræver tid, ud
over de afsatte 30 minutter.
Ved ophaling må egne stativer først stilles op på pladsen samme dag, som båden skal op. Stativer
skal kunne flyttes af bådejeren selv og/eller af dennes hjælpere. Bolte og møtrikker skal være
velsmurte og stativet skal være sat ned i bundstilling. Husk også klodser og kiler. Skal marinaens
personale være behjælpelige med flytning af stativer med vores materiel, aftales dette med
Havnekontoret mod betaling.

Bådmærker 2019
Bådmærkerne for 2019 bliver påsat af marinaens personale.
Mærket bliver påsat i styrbord side af stævnen, og for de både der
ligger med agter til broen, påsættes det agter. Man skal selv sørge
for at fjerne de gamle bådmærker fra sin båd. Hvis du sælger din
båd, så vil vi opfordre dig til selv at fjerne bådmærket, inden du
overdrager båden.

Både skal have tydeligt navn og hjemstavnshavn
Både der ligger i Køge Marina skal markeres med tydeligt navn og hjemstavnshavn.
Havnekontoret sælger flotte klistermærker med ”KØGE”, så det gør det let at få
opfyldt kravet om hjemstavnshavn. Disse kan fx også bruges på bilen og koster kun 60
kr. for de store og 20 kr. for de små. Kig forbi Havnekontoret.

Nye oplysninger om DIG eller din båd
Er du flyttet, har fået nyt telefonnummer, ny båd eller nyt forsikringsselskab?
Vi har – ind i mellem - brug for at få fat i dig lidt akut på grund af vind og vejr.
Giv os derfor besked om dette på Havnekontoret – enten ved at kigge forbi, ringe eller ved at sende
os en mail: marina@koege.dk

Parkering af biler
I de travleste søsætnings- og ophalingsperioder bør du parkere på P-pladsen bag Havnekontoret.
Husk at parkere din bil fornuftigt resten af året, da kranen skal kunne komme forbi.
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Både på trailer med fast plads i Køge Marina (med lejekontrakt)
Alle både, der er på trailer, skal stilles på den nordøstlige bådeopstillingsplads til venstre for
bommen. Den tomme trailer kan stå samme sted, men sørg for at traileren tydeligt er forsynet med
det aktuelle bro- og plads nr.

Info om parkering af trailer og bil om sommeren (uden lejekontrakt)
Opstilling af trailer og biler, når man er ude at sejle, kan ske på den nordvestlige bådopstillingsplads.
Pladsen bliver åbnet ca. 15. maj og lukkes igen ca. 1. oktober.
OBS! Både der står på denne bådopstillingsplads for vinteren, skal søsættes og være væk fra dette
område den 1. maj hvert år.

Egne stativer og trailere
Alle stativer og trailere der ikke tilhører Køge Marina skal være mærket tydelig med det aktuelle bro
nr.- og plads nr. Såfremt de IKKE er forsynet med dette, vil de uden varsel blive fjernet fra
Marinaen. Senest en uge efter søsætningen skal dit private stativ flyttes til stativpladsen.
Malingrester og andet der kan være brugt i forbindelse med klargøring, skal ligeledes være fjernet,
ellers vil det blive gjort af marinaens personale for bådejers regning.

Vand og vandslanger
Vandforbruget på broerne på Køge Marina er en stor udgift, så spar på vandet ude, så vi kan
bibeholde det uden omkostninger for bådejerne. Der må IKKE vaskes biler på Køge Marinas
landarealer.
Husk at rulle Køge Marinas vandslanger sammen, hænge dem på plads efter brug og hjælp med at
passe på dem.

Sejlerskure
Der er stadig ret lang venteliste til sejlerskure.
Ventetiden er p.t. 5-6 år, men det er stadig muligt at bliver skrevet op.

Brug af motorer når båden ligger fortøjet
Havneadministrationen henstiller til bådejerne om ikke at benytte motor og skrue unødigt, når båden
ligger fortøjet. Dette af hensyn til miljøet.

Optaget/Ledig skilte
Vi nærmer os foråret, og dermed starten på en ny sejlersæson. Da havnen har fine skilte på broerne,
med mål på størrelsen af pladserne, SKAL alle vende deres skilte til grønt, når man er væk på
overnatning i fremmede havne i mere end 1 døgn eller er sejlet på ferie.
Man kan evt. selv lave et skilt, hvor der fx står ”ledig til søndag d. 5 juni”, og sæt det under det
grønne skilt. På denne måde ved gæstesejlerne altid, hvornår en plads er ledig til.
Vores gæster vil føle sig velkomne, da de ikke skal sejle forgæves op og ned mellem broerne, fordi
der er mange røde skilte.
Vi andre vil jo også gerne have en god velkomst, når vi selv anløber fremmede havne. 😊
OBS! Giv gerne Havnekontoret besked om hjemkomst – på seddel fra Havnekontoret eller på
”Skiltevender-mail” på Hjemmesiden. Så vil skiltet blive vendt til rødt af marinaens personale dagen
før man kommer hjem.
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Benytter du IKKE selv din bådplads i havnebassinet
Skal du af forskellige årsager ikke benytte din plads i havnebassinet i 2019, er du forpligtet til at
informere Havnekontoret om dette senest den 1. maj 2019.

Trådløst netværk
Internettet er beregnet til udendørs brug på Køge Marina, og vi er i gang med en opdatering.
Adgangskoden oplyses på Havnekontoret.

Køge Marinas hjemmeside og Facebook side
Vi anbefaler alle om muligt læse på Køge Marinas hjemmeside for at følge med i nyheder på
marinaen. Her finder du også information om åbningstider, krankørsel, priser, diverse
ansøgningsskemaer, referater af Brugerrådets møder mv.
Vi bruger både vores hjemmeside og vores Facebook profil aktivt over året.
Hjemmesiden er: www.koegemarina.dk - Facebook hedder: Køge Marina

SMS- ordning
Vi anbefaler dig med fast bådplads at tilmelde dig marinaens SMS ordning, hvor vi kort og præcist
orienterer om fx særlige varsler fra DMI, samt andre relevante nyheder på marinaen.
Servicen er gratis. Du tilmelder dig, ved at sende en sms til MARINA til 1272.
Du kan altid framelde sig ordningen ved at sende MARINA STOP også til 1272.

Udlån af slibemaskiner med støvsuger tilsluttet
Køge Marina udlåner gratis slibemaskine til brug til klargøring af
båden. Slibemaskinerne (2stk.) kan bookes i 2-3 dage på Havnekontoret.
Der er i år indkøbt 2 nye slibemaskiner. Støvsugerposer SKAL købes
hos Havnekontoret og de koster kr. 125,00 pr. stk. Slibeskiver skal man
selv købe. Slibemaskiner afleveres rengjort og posen kan køres på
genbrugsstation eller lægge i container i miljøgården.
De nye fiskeplatforme mod syd

TV2-vejrkamera på Køge Marina
Hold øje med vejret LIVE på marinaen via link til vores TV2-vejrkamera på vores hjemmeside under
fanebladet: Vind og Vejr og TV2-vejrkamera.
Via kameraet kan du se aktuel vejr-, vand- og is-situation, så du altid er opdateret.

Hjælp med at passe på Køge Marina
Gennem året bliver der gjort en stor indsats for at vedligeholde bygninger og holde hele området
omkring marinaen rent og pænt. Vi vil opfordre jer alle til at hjælpe med at passe på Køge Marina, så
vi alle kan nyde marinaen og området i mange år frem.

Gæste Ambassadører på Køge Marina
På Køge Marina er vi meget glade for, at vi har fået tilknyttet et hold af frivillige personer, der
bruger fritid på at servicere gæster og nye brugere af Køge Marina udenfor Havnekontorets
åbningstid. De hjælper med forskellige praktiske ting fx betalingsautomaten og brug af el-standere.
De er også vores ører og øjne, når kontoret har lukket samt kommer med idéer til tiltag på marinaen.
De uddeler også foldere om marinaen og Køge by– disse foldere hænger også tilgængelige i
vindfanget ved Havnekontoret (dansk, tysk, engelsk)
Har du lyst til at høre mere om Gæste Ambassadører, så kontakt Linda på Havnekontoret.
Gratis SMS-service på Køge Marina – Tilmeld dig ved at sende en SMS med teksten MARINA til 1272
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Havnemesterens beretning
Af Kenneth Højlund Jensen
En usædvanlig mild vinter er ved at være forbi, og vi afventer foråret – og dermed også begyndelsen
til en ny sejlersæson på Køge Marina. Sidste år troede jeg også på en mild vinter, indtil der kom
isvinter-lignende temperaturer – så man skal aldrig være helt skråsikker. En ting er dog sikkert, vi fik
den bedste sommer nogensinde, og jeg håber, I alle nød den i fulde drag. Vi håber på endnu en
fantastisk sommer med masser af godt sejlervejr.
Vi har ikke ligget på den lade side i løbet af vinteren. Vi har gang i flere forskellige projekter, som vi
håber i tager godt imod i løbet af året.
Nye projekter:
Nyt promenadedæk: Køge Kommune har bevilget 400.000 kr. til køb af materialer til dette store
projekt. Fra kriblekrable platformen og hele vejen over til havnebadet, bygges promenadedækket,
hvor det ”døde” område mellem molekanterne og havnepælene udnyttes. Ud over muligheden for at
gå tur på promenadedækket, vil området fra kriblekrable broen og nord på mod det nye bassin, blive
udformet således at sejlsportsaktiviteterne vil få forbedret deres forhold. Her vil det blive muligt at
samle alle både til sejlstævner, fritidsfiskere kan losse grej og fangster etc. Der vil ligeledes på
udvalgte stræk på promenadedækket, blive nogle langskibspladser til gæster. Vi forventer at hele
projektet er færdigt inden udgangen af året.
Forbedret trådløst internet: Vi har investeret i nyt grej, således at styrken skulle blive bedre, og
samtidig opsættes der nye modtagerforhold, således at også bro 9 kan modtage havnens Wi-Fi.
Tømningsstation: Vi er p.t. i gang med at opsætte en tømningsanordning, således at alle kan få tømt
deres kloakspildevand. Systemet er koblet til den eksisterende kloak på Køge Marina, og standeren
er klar omkring sæsonstart. Det er naturligvis gratis at benytte tømningsanordningen.
Redningsstiger: Trygfonden har doneret 21 redningsstiger, som vi skal være ”faddere” for. Det vil
sige at alle nuværende redningsstiger udskiftes i løbet for foråret/forsommeren med Trygfondens fine
nye lysende redningsstiger. Vi takker mange gange for donationen, og er glade for at kunne øge
sikkerheden for sejlerne på Køge Marina.
Renovering af toiletterne i hovedbygningen: Toiletterne hos damerne er nu ved at være renoveret, og
vi håber, I tager godt imod ombygningen. Vi har endnu ikke haft tid til at renovere herretoiletterne,
men tager fat på denne opgave i slutningen af året, da promenadebyggeriet vil kræve de fleste af
ressourcerne i løbet af året.
Broer: Vi foretager desuden en ændring af adgangen til bro 5, da Klar Forsyning ønsker at sætte en
højvandssikring (klap) ved regnvandsudløbet i starten af bro 5. Det betyder at adgangen rykkes nogle
meter, og bliver skrå ud mod broen, således at Klar Forsyning kan få uhindret adgang til den klap,
der sættes på udløbet. Vi går også i gang med at få understøttet og afhjulpet svagheden i
brokonstruktionen i starten af bro 8.
Økonomi:
Køge Marinas belægning er stadig så tæt på 100 %. Vi har p.t. to ledige pladser, og forventer at
melde udsolgt inden for kort tid. Samtidig er der ca. 40 både på venteliste. De fleste venter på pladser
på 12 x 3,5 meter. Vi afsøger i løbet af året muligheden for at sætte et ekstra fag på flydebroen. Vi
kom ud af 2018 med et lille overskud på 39.000 kr. Disse midler overføres til dette års budget.
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Sauna/omklædning giver også et mindre overskud på driften på ca. 25.000 kr. når udgifter til
rengøring/strøm/vedligehold er fratrukket.
Det er dejligt, at der er mange gæster – nogle med hunde - der besøger vores dejlige oase fra
landsiden. Disse gæster giver dog ekstra skrald og de benytter toiletter. Det betyder at indkøb af
rengøringsartikler/ hundeposer/skraldeposer samt indsamling af skrald og tømning af skraldespande
koster flere ressourcer og penge.
Den glædelige vinkel er, at vores gæsteovernatninger steg med ca. 50 % sidste år – hovedsagelig
grundet den usædvanlig gode sommer. Men samlet set holder vi ”skindet på næsen”, og fastholder
naturligvis en stram økonomistyring af ressourcerne.
Det har i de senere år været gratis at bade i toiletbygningen, men vandudgifterne er steget meget,
specielt i toiletbygningerne hvor vi betaler vandafledningsafgift. Derfor bliver der i løbet af året sat
betalingsautomater op i baderummene, hvor et bad kommer til at koste 10 kr. Så hvis man ønsker at
benytte disse bade, skal der fyldes penge på havnekortet. Vi fastholder dog at holde
hovedtoiletbygningen åben om vinteren, indtil videre.
Klimasikring:
Der arbejdes intenst på at få påbegyndt klimasikring på de arealer som kan løftes i kote (niveau over
vandet), i det Køge Jorddeponi forventes at være færdig inden for de næste par år med
erhvervshavnen. Det betyder, at de områder som ikke skal sikres med decideret med højvandsmure,
kan blive løftet via Køge Jorddepot. Det gælder hele det nordlige område (cirkuspladsen), samt den
gamle ”rødfyrsmole” – og andre områder, der ikke er sikret til omkring 3 meter højde. Muligvis
påbegyndes arbejdet allerede i sensommeren. Dette er afhængig af politiske beslutninger. Men alle
interessenter bliver naturligvis informeret omkring dette, når der kommer ny information.
Udviklingsplaner på Køge Marina:
Marinaudvalget (§ 17, stk. 4 udvalg) påbegyndte deres arbejde i 2018, og er ved at danne sig et
overblik over de muligheder, der findes på vores område. I skrivende stund er det meste af
udviklingen, afhængig af ophævelse af Strandbeskyttelseslinjen, som Køge Kommune søgte om
sidste år. Kystdirektoratet har lovet et svar i første kvartal af 2019, så det må være tæt på at komme.
Vi bruger en stor del af vores årlige møde den 1. april 2019 kl. 19.00 på Restaurant Arken, på at
gennemgå de ting der indtil videre er blevet diskuteret på Marinaudviklingsmøderne. Hvis du er
interesseret i dagsordener og referater fra Marinaudvalget, så kan du via www.koegemarina.dk under
nyheder, finde et link til udvalgets arbejde.
Heldigvis nærmer vi os en ny spændende sejlersæson. Vi vil fra havnepersonalets side, gøre alt hvad
vi kan, for at i kan få en fantastisk sæson på Køge Marina i 2019. Sidst men ikke mindst, tak fordi I
hjælper med at holde vores dejlige marina pæn og ren.

Havnens personale
Bagerst fra venstre: Kenneth Højlund Jensen, Havnemester Mick Ipsen, havneassistent - Jan Andersen, serviceassistent Lars Pedersen, havneassistent.
Forrest fra venstre: Jesper Nielsen, havneassistentAnita Thomas, kontorassistent - Linda Nielsen, kontor og service.
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Køge Marina
Bådehavnen 2, 4600 Køge
Telefon 56 66 16 89
Vagttelefon 20 42 16 89
Mail: marina@koege.dk
Facebook: Køge Marina
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MARINA til 1272

Havnekontoret
Åbningstid: alle hverdage fra kl. 7.30-13.00
(Der er lørdags- eller weekendåbent i sæsonen)
Se nyheder og information på:
www.koegemarina.dk
Facebook – Køge Marina

Krankørsel
Hele året:
Alle tirsdage og fredage kl. 7:50 til 14:20
- i den mørke tid starter krantiden dog kl. 8:20
I sæsonen:
Alle tirsdage, torsdage, fredage kl. 7:50 til 14:20
samt lørdage kl. 8:50 til 15:20 (tider fyldes op fra morgenstunden om lørdagen)
Se krandage på www.koegemarina.dk

Der tages forbehold for ændringer samt helligdage.
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Brugerrådet på Køge Marina 2019
Jan Thorst
Tlf. 56 87 37 36 - mobil 23 31 02 71
E-mail: jan@thorst.net
Repræsentant for Dansk Søredning.
Claus Larsen

Mobil 20 63 05 51
E-mail: claus-l@live.dk

Repræsentant for Fiskeklubben Pearl Harbor.
Lars Bock
Mobil: 25 40 03 24
E-mail: lars.bock@gmail.dk
Repræsentant for Køge Dykkerklub.
På valg januar 2017.
Kim Vaabengaard
Mobil: 51 21 78 28
E-mail: kim@kmskoege.dk
Repræsentant for Køge Motor- og Sejlklub.
Carsten Ewertsen
Tlf. 51418499 – mobil /21316508
E-mail: Carsten.ewertsen@live.dk
Repræsentant for Køge Sejlklub.
Per Hansen
Tlf. 40 59 03 09
E-mail: garagen12@hotmail.com
Repræsentant for Køge Vandskiklub
Lotte Gilså
Tlf.: 20 34 26 86
E-mail: lotte@gilsaa.dk
Repræsentant for Køge Søspejdere
Jimmy Lund
Mobil 22 31 05 43
E-mail: jimmylun@gmail.com
Repræsentant for Køge Marina Havjagt & Fiskeklub
Kenneth Højlund Jensen
Tlf. 56 66 16 89 - mobil 20 42 16 89
E-mail: marina@koege.dk
Havnemester, sekretær for Brugerrådet.
Bent Steen Andersen
Dansk Folkeparti
Tlf. 31 33 92 31
E-mail: bent.andersen@koege.dk
Repræsentant for Køge Byråd
På valg 1. januar 2021
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