
Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat 

 
Mødeart:     Bestyrelsesmøde               Møde nr.  79      Dato 29-12-2009      
Mødested:   Assens Marina kontor        Start kl. 19.00    Slut   Kl.  22.00  

Deltagere:   Ole Eichner Larsen (OEL), Peder Roer (PR), Ejgil Jensen (EVJ), 

                     Claus Nicolaisen (CN), Poul Møller (PM), Alex Hansen.(AH). 

Fraværede: Tom Pedersen (TP), Ulla Henriksen (UH)   
 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
 

Godkendt. 

 

 

2. Orientering fra formanden (OEL) 
 

Pumpehuset er nu købt, afventer lejeaftale fra kommunen. Prisregulering for bådpladser er i år 

1,8 % i henhold til stigning i pristalsregulering. Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen 

sendes folder ud med info om de nuværende bestyrelsesmedlemmer og evt. nye som stiller op.  

 

 

3. Orientering fra havnefogeden 
 

Jeg er nu ”udlært” i brug af liften med hjælp fra Jan og Benny og har taget 10 både op deraf 4 på 

egen hånd.  

 

Vand og El er lukket ned og højtryksrenseren er taget ind på værkstedet. Alle vores 4 elmålere er 

lånt ud og jeg forventer at  købe op til 4 ekstra ( pris 790 kr. pr. stk.), efterhånden som behovet 

opstår.  

 

Vi fik holdt en lille julefrokost (kun os 3 i køkkenet) torsdag den 3. december og takker for 

smørbrødet og julegaverne (Softshell jakker).  

 

Vi råder pr. 1. januar 2010 over 15 pladser på tilsammen 568 m2 som kan sælges eller lejes ud. Der 

er 4 bruger som ønsker at sælge deres pladser og endelig er der 21 frie pladser på ydersiden af 

gæstebro Z. 



 

Tyveri fra både: 

Per Nederlund – plads H19 (ansat i vores alarmselskab Alarmteknik) der næsten fik sin motorbåd 

stjålet sidste mdr. har ønsket at komme i kontakt med andre jolle ejere. Jeg har i første omgang sagt, 

at vi ikke udleverer adresser på bådejere men, at jeg vil forelægge sagen for bestyrelsen, for at se 

om der er noget ekstra vi kan gøre for jolle broen. Man kunne måske sætte en glasfiber flagstang op 

inde på land med en projektør i toppen og en bevægelsesføler ude under broen så der bliver tændt 

ved bevægelse i de værste ”tyvetimer”.  

 

Kommentar fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen kan ikke acceptere at der bliver sat projektører op, da dette vil være til gene for evt. 

sejlere og gæste sejlere som ønsker at overnatte i bådene. Der opfordres til at man får installeret 

GPS tracking.   

 

 

4. Fremtidig liftløsning (liftudvalget) 
 

Bestyrelsen har nu vedtaget hvilken løsning der vil blive anbefalet på generalforsamlingen. Denne 

anbefaling vil i januar blive præcenteret på et møde med repræsentanter fra de 2 klubber på havnen 

- Assens sejlklub og Tursejlerne.  

Der vil blive udsendt en informationsfolder til alle Amba ejere om dette, sammen med indkaldelsen 

til generalforsamlingen. 

 

                                       

5. Budget 2010 (PRJ) herunder investeringsbudget (Alle)                                  
 

Budget gennemgået og godkendt. Investeringsbudget er gennemgået og justeres endeligt på plads 

på næste møde vedr. gæstebetaling. ( møde med øvrige havnefogeder den 13. januar ) 

   

 

6. Vision – målsætning 
 

Fra bestyrelsens visions møde d 5/12 

 

Vision: (det vi stræber efter) 

Assens marina - Sejlernes fortrukne mødested 

  

Målsætning: (hvad vil vi gøre for bruger/gæster) 

Vi vil udvikle Assens Marina, til en moderne marina, med alle former for faciliteter til glæde for 

gæster og brugere. 

 



 

7. Fremtidig pæleløsning/prøveboring 
 

Der er enighed om at træpæle ikke duer fremover idet det er for dyr en løsning på lang sigt, da 

træpælene ikke er så godt imprægneret som tidligere. 

Det er besluttet, at de fremtidige pæle bliver jernbaneskinner med plast overtræk. Pris i alt inkl. 

fjernelse af gammel pæl er ca. 4.500,- kr. pr. pæl. 

Der arbejdes videre med et sideløbende projekt med glasfiber pæle, som et udviklings projekt 

sammen med andre havne. Dette kan blive en rigtig god fremtidig løsning, men er dog ikke 

færdigudviklet og gennemtestet endnu.  

 

 

8. Eventuelt 
 

Opgaver i nærmeste fremtid. 

 

Bank, Ny bank / OEL / PRJ 

Revision PRJ / UH 

Kommunen - Ole / Alex 

Liftløsning / Liftudvalget + Peder 

Informations materiale (velkommen til Assens Marina) til januar. UH 

Informations materiale til generalforsamling. OEL/CN. 

Tank anlæg. CN 

 

 

 

Ref. CN 

 


