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Assens Marina  Amba, Næsvej 29, Mødereferat  

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde 
 

Møde nr.: 47 Dato: 07-12-2006 

Mødested: Assens sejlklub 
 

Start:18.00  Slut: ca. 21 Side: 1 af 2 

Mødedeltagere: Hans Erik Brems (HEB), Ole Eichner (OEL), Birgitte Ullerup (BUL), 
Kirsten Steensgaard (KIS), Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EVJ), Jens Otto Nielsen 
(JON), 
Fraværende:  Hans Foged (HAF), 

 
1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
 Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 
 
 

2 Formandens orientering til bestyrelsen  
 - Ingen kommentarer 

 
 

3 Orientering fra havnefogeden  
 - De fleste både er taget op, og alle kan stå så de kan komme i vandet uafhængigt 

af hinanden. 
- Der er lukket for vand og strøm på broer og campingplads, og 

betalingsstanderne er aktiveret. Vi har et kommunikations problem i forhold til 
sejlerne, da det er kommet bag på mange, at strømmen bliver afbrudt. Vi kan 
konstatere, at strømforbruget falder væsentligt. 

- Oliefyret er stoppet og tømt for vand, baderummene er låst af, og varmen kører 
på et minimum. 

- Der er indhentet tilbud fra to firmaer om forlængelse af bro E. Bang-Co fra 
Svendborg og Assens Skibsværft. (Diskuteres under pkt. 5). 

- Der er ansat en ny havneassistent Jan Sørensen, han starter til 1. februar 2007. 
- Vi har fået en henvendelse fra den Tyske ejerforening af Bavaria Yacts, som 

ønsker at lægge deres sommertræf i Nyborg eller Assens i weekenden fra den 
19.07.07 til den 22.07.07. Vi har svaret at vi er interesserede, Nyborg har slet 
ikke svaret, og kan vi få det hele til at flaske sig, så får vi arrangementet. Det 
drejer sig om 30 – 40 både og 100 – 120 personer. Turisme- og erhvervsdirektør 
Jørn Kjær Børglum er også gået ind i projektet, Han prøver at arrangere spisning 
og lokaler til arrangementet. 

- JON har været til en temadag i Haderslev omkring bundmaling og miljø, god dag, 
hvor der blev knyttet kontakt til nogle af vores nabohavne. 

- Lene og JON tager til vinterseminar den 17.01.07 i Fredericia. Dagen er 
arrangeret af FLID og HAFO. Her deltager personale fra en stor del af de danske 
marinaer. 

- Der er indkøbt en kompresser til marinaen. Vi skal selv bruge den, og så får vi 
mulighed for at yde den service over for sejlerne, at vi er leveringsdygtige af 
trykluft. 

- Cowi præsenterer ny version af MAP-Marine d. 20. december 
- Det overvejes, at få hjemmesiden oversat til hollandsk og evt. engelsk. 
- Klage fra 2002 om kommunens sagsforløb i forbindelse med overdragelsen af 

Marinaen til AMA er afsluttet med, at Statsamtet har underkendt klagen.  
- Vi skal have undersøgt mulighederne for at få etableret trådløst netværk, som 

sejlerne med eller uden betaling kan koble sig på, når de ligger i Assens. 
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4 Økonomi – månedsbalance november 2006.  
 - Den samlede balance ser fornuftig ud.  

- Vi forventer at slutte med et årsresultat på ca. +12.000 kr, når de sidste 
småindkøb og småreparationer er gennemført. 

  

 

5 Budgetudkast 2007 – investeringsbudget – andenbehandling  
 - Det rundsendte budget blev justeret på enkelte områder. 

- Investeringsforslagene blev ikke færdigdiskuteret, men følgende 
investeringsmuligheder blev vendt: 

o Tegningsforslag til ny toiletbygning blev diskuteret. Det bliver dog 
næppe i 2007, at vi får planer for en ny toiletbygning færdiggjort og ført 
ud i livet. 

o Dækning af behov for flere større bådpladser: Der arbejdes med en 
model, hvor bro E forlænges. 

o Etablering af fortøjningsklamper på alle broer. 
- Øvrige investringer diskuteres på næste møde. 
 

 
 
 
 

6 Generalforsamlingen 2007  
 - Alle bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, bortset fra KIS genopstiller. 

-    EVJ opstiller som bestyrelsesmedlem efter KIS 

 

 Eventuelt  
 - Der skal etableres strøm på bukkepladsen. EVJ og JON ser på mulige løsninger. 

- Muligheder for alternative pæle undersøges. 
 

 

8 Næste møde  
 - Torsdag d. 18. januar kl. 19.00 i sejlklubben  
 
Referent, Kirsten Steensgaard 


