
 

I ENTREEN VED TOILETTER ER 
DER EN TELEFON HVORFRA 
DER KAN RINGES 112 FOR 
HJÆLP I NØDSTILFÆLDE.  

HJERTESTARTER ER PLACERET 
PÅ KLUBHUSET  

Lægerne Lærkevej 64821038 

Otterup Apotek 64821039 

Indkøbsmuligheder forefindes I 
Otterup ca. 6-kilometer fra 
havnen. 

Kontakt Havnefoged for hjælp til 
indkøb, lån af cykel, bestille en 
teletaxa fra flextrafik. 

 

Hofmansgave Park og kartoffelmuseum 

Følg dæmningen fra havnen og gå ca. 1 
kilometer, drej til højre og du når til 

Hofmansgave. I sæsonen mulighed for 
guidede ture I park og museum. 

Enebærodde 

Følg dæmningen forbi Hofmansgave til 
stranden (Hasmark strand- badestrand 

ca. 4 km fra Havnen) hvor der er et skilt 
ud mod Enebærodde. Smuk urørt natur 

fører dig ud på Odden. Herfra har man et 
flot syn over Gabet som er indsejlingen 

til Odense Fjord. 

Fjordmarken 

Inddæmmet naturareal med et rigt fugle- 
og dyreliv. Se information ved 
pumpestation på dæmningen. 

Mindesten for Bogø inddæmningen 

Stenene står til minde om inddæmningen 
af arealet fra havnen og til Egense. 

Specialbrochurer om seværdigheder fås 
ved Havnefoged 

Værd at se og 
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nærmiljøet 
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I 1970 grundlagde en række 
entusiastiske mennesker vores havn 
Otterup Lystbådehavn i daglig tale 
Egensedybet. Havnen blev med stor 
flid og indsats fra frivillige gravet ud 
og opbygget over en periode på 2 år. 
Inden da, var der gået adskillige år med 
godkendelse af byggeri, da området 
ligger tæt op af helt fredede 
naturområder.  Vi kan i dag glæde os 
over det store arbejde, som blev gjort 
dengang og som til stadighed giver os 
rammerne for gode venskaber og 
interessante oplevelser sommeren 
igennem. Havnen er privatejet og ejes 
af 79 andelshavere og er netop ny 
renoveret i foråret 2013 og nye broer 
2016 

Igennem sommeren kommer der en 
række gæstesejlere fra nær og fjern – et 
frisk pust udefra, der er med til at sætte 
kulør på havnen. 

Alle gæstesejlere skal være 

Hjertelig velkommen! 

Adresse: 

Otterup Lystbådehavn 

Bogøvej 71, 5450 Otterup 

Telefon: 64821260  

Havnefoged: Sonny Hansen 

64 82 12 60 

Havnemester: Leif Bo Christensen  

30 29 19 90 

www.otteruplystbaadehavn.dk 

Havnepenge / havnekontor: 

Havnepenge opkræves af 
Havnefogeden, som henvender sig til 
gæstesejlerne ude på pladserne. 
Havnepenge er 150,00 kr. inkl. el. 
bad og Wifi pr. overnatning. 

Netværk hedder havnen – 
adgangskode: 6482havnen. 

I højsæsonen træffes Havnefogeden 
på havnen om morgenen og igen til 
aftenen. Se opslag for aktuelle 
træffetider på havnekontoret og på 
havnens hjemmeside.  

 

 

Praktiske 
Informationer 

Lidt Historie 

Toiletter og bad: 

I mastehusets vestlige ende er der 
indrettet herre og dame toiletter 
med bad. Gæstesejlere kan frit 
benytte sig af bade- og 
toiletfaciliteter.  

Køkken: 

I klubhuset er der et køkken som 
kan benyttes af gæstesejlere. Der 
henstilles dog til at alle rydder helt 
op efter brug og vasker op efter 
sig selv.  

Grill: 

Grill er ikke tilladt på broerne men 
kan foregå på plænerne. Bord/ 
bænke sæt kan flyttes rundt på 
arealerne efter behov. Der 
henstilles dog til at tage hensyn til, 
at vi alle skal kunne få del i de 
opstillede borde/ bænke sæt. Husk 
at rydde op efter brug. 

Klubhuset kan benyttes når vejret 
ikke tillader at sidde ude. 

Morgenbrød: 

Kan bestilles dagen før hos 
Havnefogeden. Morgenbrød mv. 
betales kontant ved levering. 

Lån af cykler: 

Hos Havnefogeden kan der lånes 
cykler.   

Shelter Bookes på: 
http://www.bookenshelter.dk 

            

 


