
  

 

Handbjerg Marina 

Handbjerg Sejlklub 

Marinaens Venner 

Handbjerg Vinterbaderklub 
Nyhedsbrev 

Kære Alle 
Velkommen til sommerens nyhedsbrev 2022 fra Handbjerg Marina A/S.  

Så er sommeren endelig kommet, og langt de fleste både er bragt godt i vandet. Lad os så bare håbe, at 

de kommende måneder vil byde på mange fine dage til lige så fine sejlture.  

Nyhedsbrevet vil som vanligt give en status over hvad der er sket siden sidst, og en status over de planer 

og tiltag der er på agendaen for vores Marina.  

Nyopstartet Eventudvalg 

Vi skal byde velkommen til en nyt ”barn” i Handbjerg Marina´s regi. Nemlig ”Eventudvalget”, der p.t. består 

af Annette Averhoff Pedersen, Majbrit Søndergaard, Flemming Juul Jensen, Carsten Kobborg, Jakob H. 

Schmidt, Mogens Pedersen, Elin Christensen, Martin Christensen og Alice Averhoff Markussen. Som navnet 

antyder har dette udvalg taget planlægningen af kommenende arrangementer på Handbjerg Marina på 

deres brede skuldre. Så vil mange sikkert spørge: ”Jamen det plejer Marinaens Venner da at tage sig af”?  

Ja, det er korrekt og/men ”Vennerne” vil gerne koncentrere sig om at støtte Marinaen økonomisk, og 

fremadrettet kun varetage enkelte traditionelle arrangementer. 

Vi siger tak til ”Eventudvalget”, hvis 

første bidrag til events på Marinaen 

blev Skt. Hans. Arrangementet blev 

besøgt af flere hundrede glade 

gæster. Så man må sige, at de er 

kommet stærkt fra start – ikke mindst i 

betragtning af deres evne til at sikre 

et super flot vejr.       

 

Har du/I gode input til Eventudvalget, eller vil du gerne være en del af det, så er deres mailadresse: 

event@handbjergmarina.com. Kontakt via telefon: 2991 0777 (Alice Averhoff Markussen).  

 

Frivilligt entre til Handbjerg Marina 

(Erstatter parkeringsafgiften) 

Der er nu kommet skiltning op omkring 

dette tiltag, og vi kan kun håbe på, at rigtig 

mange tager godt imod opfordringen til at 

betale kr. 10 pr person til mobile pay nr. 

64242– hvis man synes, at det har været en 

go´ dag på Handbjerg Marina.  

Skiltningen skal nok blive meget bedre – 

men indtil videre vil vi blot opfordre til 

”Udbred det glade budskab”.  

Jo flere midler til vores Marina – desto 

bedre bliver den! 
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”Projektbåden” 

Som det nok er mange bekendt, har 

Holstebro Kommune haft et bådprojekt 

kørende i Hal 3 hos Handbjerg Yacht 

Service.  Et genbrugsprojekt - gående 

ud på at genopbygge og indrette en 

”Hotelbåd” i en båd, som ellers ville 

være skrottet. Handbjerg Yacht Service 

har stillet lokaler og serviceydelser til 

rådig for projektet, og det forventes, at 

båden søsættes primo juli. Båden får 

plads ved bro E – hvorefter den bliver 

en del af ”Bo på båd konceptet” og kan 

bookes via Marinaens hjemmeside. 

Officiel indvielse forventes i august 

2022. 

 

Shelters – nye og gamle. 

Vores gæve gutter og gutinder på Fredagsholdet er ved at lægge sidste hånd på byggeriet af 2 nye 

sheltere, og de går snart i gang med fundamentet ude på badeøen. Det har indtil nu ikke været muligt at 

reservere eller forhåndsbooke vores sheltere, men været efter ”først-til-mølle” princippet. Det har for det 

meste fungeret, men der har været flere tilfælde, hvor folk har kørt langt i håbet om at overnatte i vores 

sheltere, for så at se de var optaget, med efterfølgende frustration. Især spejdergrupper og skoler har 

ønsket at man kunne booke på forhånd så de kan planlægge en tur efter det. 

Vi har nu oprettet shelterne i vort eksisterende booking system, så man kan booke shelterne enten enkeltvis 

eller flere på forhånd. For at forhindre at folk ikke bare reserverer og ikke dukker op indføre vi en symbolsk 

betaling på kr 75,- pr shelter, pr nat. Beløbet hjælper også med at dækket omkostningerne til vores 

bookingsystem. 

Man kan booke shelterne via vores hjemmeside. 

 

Miljøstationen 

Vores Havnechef har en lille bøn til brugerne af Miljøstationen 

– eller rettere til dem, der ikke bruger den efter hensigten. Det 

må konstateres at nogle ”brugere” i visse tilfælde betragter 

vores Miljøstation som en form for genbrugsplads og 

henstiller diverse genstande, der slet ikke har relation til hvad 

der foregår på en Marina. Så hvis I observerer sådanne 

episoder – så er det tilladt at gøre vedkommende opmærksom 

herpå. Vi kan kun opfordre til at man bruger stationen med 

sund fornuft.  

Marinaen vil også snarest indkøbe nogle tragter, således at 

spildolie let kan hældes i de respektive tønder. Vær venlig at 

bruge dem.  

 

http://www.handbjergmarina.com/


 

 7830 Vinderup, Denmark (56.4793744, 8.7209019) www.handbjergmarina.com 

Projekt ”VENTUM” 

Projekt ”Ventum” er stadig en ”on going proces” og status er p.t. at vi søger midler til ”Fase 1”, gående ud 

på nye faciliteter til vores Vinterbadere.   

Status på dette byggeri er p.t.: 

• Handbjerg Marina A/S har selv fremskaffet kr. 1.150.000 

• Vi har fået tildelt kr. 1.290.000 fra FLAG Vestjylland. 

• Vi har fået tildelt kr. 350.000 fra NYKREDIT fonden. 

• Holstebro Kommune Fritids- og Kulturudvalget har indstillet os til kr. 300.000 i 2023. Indstillingen 

skal godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.  

• Herudover har vi ansøgninger om midler hos FRILUFTSRÅDET. Vi afventer svar herpå. 

• Desværre fik for nyligt afslag fra FÆRCHFONDEN på et ansøgt beløb, samt generelt afslag til 

projekt Ventum. 

Byggeriets pris er kalkuleret til ca. kr. 3.944.000 + moms og/men p.t. er priserne på byggematerialer og 

håndværkerkapacitet en meget usikker faktor. Så vi håber, der falder lidt mere ro på disse områder i løbet 

af foråret 2023, hvor vi satser på det ”første spadestik”.  

Drømmer du om en husbåd? 

Holstebro Kommune har forlods givet tilladelse til anlæg 

husbåde hos os.  Vi skal hertil dog straks oplyse, at vi ikke 

har ret meget mere konkret at oplyse m.h.t. hvorledes 

denne mulighed skal håndteres. I sidste ende skal 

processen godkendes af Kystdirektoratet – også selvom vi 

ønsker at placere bådene indenfor vore moler. Ja – sådan 

er det desværre! 

Men hvis du/I drømmer om en husbåd i Handbjerg 

Marina, så giv jer venligst til kende ved at kontakte vores 

Havnechef. I mellemtiden vil vi i samarbejde med 

Kystdirektoratet se på muligheden for at etablere husbåde 

i vores lille Marina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedste sommer- og sejlerhilsener. 

JULI 2022 

HANDBERG MARINA A/S 

BESTYRELSEN 

RELEVANTE DATOER 
Husk at sætte kryds i kalenderen 

1 oktober 2022 

Optagning af både med kran 

2 oktober 2022 

Vinterbader, opstart for nye medlemmer 

15 oktober 2022 

Optagning af både med kran 

29 oktober 2022 

Arbejdsdag på Marinaen 
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