
 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
for Assens Marina A.m.b.a. 

Søndag d. 10. januar 2016 kl. 14.00 

i kantinen på Assensskolen Nord, Niels Kjærbyes Vej 9 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 

     Forslag stillet af Lotte Vestergaard, F28, Forslag til vedtægtsændringer § 6.10, se bilag  

  

      5.   Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår 

            samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår. 
 

6 . Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 14. 

 

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Øjvind Poulsen er på valg. Modtager genvalg.   

Henrik Larsen er på valg. Modtager genvalg. 

       b. Valg af 2 suppleanter: 

Ivan Frost er på valg.  Modtager genvalg.  

Per Møller er på valg. Modtager genvalg. 

 

7.  Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Johansen, PWC.  

      

8. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne 

            for 2016. 
 

10. Eventuelt. 
 

 

 

PS!  Regnskab kan fra fredag den 18. december, downloades fra vores hjemmeside 

       www.assens-marina.dk under punktet Nyheder. Har man ikke mulighed for dette, kan det 

       afhentes på marinakontoret. Marinakontoret kan kontaktes på mailadresse 

       amba@assens-marina.dk eller på telefon 6471 3580. 

 

PS! Det er også på vores hjemmeside, under punktet Nyheder/Nyhedsbrev, at man kan tilmelde 

og ajourføre sin e-mail adresse, hvilket alle andelshavere har pligt til ifølge vedtægterne § 4.5  

 

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. 

 

Hans Mørkebjerg, formand 

 

 

 

 

 

 

http://www.assens-marina.dk/
mailto:amba@assens-marina.dk


Bilag til dagsorden punkt 4 

på generalforsamlingen d. 10. januar 2016 
 
 
Fremsendt af Lotte Vestergaard, plads F28. 
 
Forslag til vedtægtsændringer § 6.10 
 
Nuværende § 6.10 

Køb/salg/venteliste for havneplads/andelsbevis:  

6.10. Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sit andelsbevis, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at søge andelsbeviset/havnepladsen videreformidlet i henhold til den 
dertil oprettede venteliste for køb af havneplads/andelsbevis i den pågældende størrelse. Overdragelsen af 
andelsbeviset har først gyldighed, når erhververens navn er noteret jf. § 5.1. 
 
Forslag: 
 
Køb/salg/venteliste for havneplads/andelsbevis:  
 
6.10. Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sit andelsbevis, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at søge andelsbeviset/havnepladsen videreformidlet i henhold til den 
dertil oprettede venteliste for køb af havneplads/andelsbevis i den pågældende størrelse. Overdragelsen af 
andelsbeviset har først gyldighed, når erhververens navn er noteret jf. § 5.1. 
 
En ajourført liste over pladser til salg i Assens Marina skal være tilgængelig enten Marinakontoret er åbent 
eller lukket. 
 
Begrundelse: 
 
Med en tilgængelig liste over pladser til salg i Assens Marina øges muligheden for salg. 100% synligheder 
nødvendigt da potentielle købere kommer forbi på alle tider af døgnet og året.  
 
 

 
 
 


