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Assens Marina  Amba, Næsvej 29, Mødereferat  

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde 
 

Møde nr.: 49 Dato: 15-02-2007 

Mødested: Assens sejlklub 
 

Start:19.00  Slut: ca. 21 Side: 1 af 2 

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

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

 
 
 

2 Formandens orientering til bestyrelsen  
 - Der foreligger nu en mundtlig tilkendegivelse fra Assens Kommunen omkring 

accept for  udvidelse med de tidligere omtalte  bådpladser. Kystinspektoratet har 
endnu ikke  givet en tilbagemelding. En udvidelse betinger en skriftlig accept fra 
begge parter. 

- OEL har gennemgået faciliteterne på toiletterne med Jens Otto og Jan. Det 
foreslås at malerarbejdet udføres af en maler, mens samtlige toilettet og 
håndvaske udskiftes af Jens Otto og Jan. Investeringen i ombygning af 
toiletforholdene, henholdsvis herrer som damer, skønnes at koste ca. 60.000 kr. 
Bestyrelsen går ind for denne gennemgribende renovering af toiletter / baderum i 
2007.  

- En amba-ejer med plads på Z-broen har klaget over vanskeligheder med at få sin 
plads solgt. JON kontakter den pågældende for at diskutere mulige løsninger. 

- Der skal arbejdes på en langsigtet plan for sammenlægning af pladser, så vi er  
klædt på til at imødekomme behovet for større pladser. Vi skal sikre positiv 
opbakning fra brugerne – specielt dem, der bliver nød til at skifte plads – så et 
grundigt forarbejde og en langtidsplanlægning er nødvendig. 

 

 

3 Orientering fra havnefogeden  
 - Jan er startet den 1. feb. 2007 og det går rigtigt godt. 

- Containeren er blevet ordnet, der er sat hylder op og der vil blive lavet et lille 
værksted. 

- De vil komme fra værftet  for at kontrollere pæle i nærmeste fremtid. 
- Onsdag den 14. feb. 2007 kommer der en fra et firma i Svendborg for at give 

tilbud på forlængelse af bro E. Dette firma kan også reparere sten kant og asfalt. 
- Vi har haft besøg af Georg Gundersen vedrørende vandbesparelser. Der er 

bestilt vandsparer til bådebroerne, hvilket vil reducere vandforbruget med 50 % 
samt en kalkkrystalisator til badeværelserne. De vandbesparelser der blev 
investeret i sidste år i baderummene kan bruges igen på det nye inventar. 

- Der har været en maler på besøg for at afgive tilbud på maling af toilet rum. 
- Der er bestilt fortøjningsklamper til en bro mere, de kan afhentes i Fåborg i uge 

8. 
- På lørdag kommer der en tysker forbi for at købe en bådplads. 
- Broerne vil blive sprøjtet for alger når vejret bliver stabilt. 
- Vi har fået tilbud på en plæne traktor fra Kolding.  
- Der vil snart blive afholdt møde med de frivillige liftfører, således at vi kan få 

liftkørslen til at fungere. 
- Er i kontakt med Bøvlingbjerg m.h.t. mulighed for kreditkortbetaling i 
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cashloaderen. Det skal sikres, at der er et maximum for, hvor stort et beløb, der 
kan indsættes på kort. 

 
4 Økonomi – månedsbalance Januar 2007.  
 - Månedsbalancen var endnu ikke klar og blev derfor ikke gennemgået 

 

 

5 Generalforsamling 2007  
 Følgende ansvar for præsentationer på generalforsamlingen aftaltes: 

- Årsregnskab 2006 og budget 2007  –  OEL 
- Forhold vedrørende cashloader og billetautomat – PMØ 
- Resultater vedrørende El- og vandbesparelse – HAF 
- Demonstration af hjemmesiden (hvis vi kan få internetadgang) - HEB 
 
Bestyrelsen mødes på Handelsskolen kl. 13.30 forud for generalforsamlingen. 
 

 
 
 
 

6 Eventuelt  
 - Trådløs netværksadgang ønskes etableret for marinaens gæster og brugere. 

Forskellige muligheder overvejes. 
- EVJ har kontakt til en levarndør af jernbaneskinner, som evt. kan bruges som 

pæle. JON undersøger mulighederne / metoderne. 
 

 

7 Næste møde  
 - Torsdag d. 8. marts kl. 19.00 i Sejlklubben  
 
Referent, Kirsten Steensgaard 


