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Assens Marina  Amba, Næsvej 29, Mødereferat  

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde 
 

Møde nr.: 50 Dato: 15-03-2007 

Mødested: Assens sejlklub 
 

Start:19.00  Slut: ca. 22 Side: 1 af 2 

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

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

 
 
 

2 Formandens orientering til bestyrelsen  
 - Udvidelse af marina er fortsat mundtligt godkendt af henholdsvis kommunen og 

kystinspektoratet. JON er gentagende gange rykket for at få en skriftlig 
tilbagemelding. Såfremt der ikke sker noget i løbet af 8 dage tager OEL kontakt 
til Tidl. Borgmester Truels Schultz mhp. at få fuldt op på den formelle del af 
godkendelsen. JON har indhentet endnu et tilbud for udbygningen, skriftlig 
tilbagemelding forventes snarest. 

- JON sørger for at der opsættes skilt ved mastekran som ikke er godkendt til 
persontransport. 

- JON sikre at der er kort nok til sæsonen og at der sælges annonceplads på nye 
kort. Målet er at sælge annoncer for 10-15.000 kr. 

- Ansøgning fa SK Marine vedr. udlejning af joller fra bådpladserne H 2, 4 og 6. 
godkendt under forudsætning af havneregulativ og gældende regler for 
udlejningsbåde overholdes. JON giver SK Marine skriftlig besked om 
bestyrelsens beslutning.  
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3 Orientering fra havnefogeden  
 - Eltavle opsættes på bukkepladsen. Eltavle leje i indeværende år hos 

installatøren. JON indhenter tilbud for permanent El – og vand til bukkepladsen. 
Beslutning tages om blivende løsning tages på kommende bestyrelsesmøde. 

- Det blev besluttet at udlevering af mastemærker ikke gøres afhængig af 
forevisning af ansvarspolice. 

- Problemstilling omkring forevisning af ansvarsforsikring tages op på kommende 
bestyrelsesmøde. I første omgang sætter JON opfordring op med isætningsliste i 
masteskueret. 

- Opkrævning af havnepenge påbegyndes senest 1. maj eller når der opserveres 
gæstesejlere – vejafhængigt.. JON udarbejder selv arbejdsplan for opkrævning 
m.v. Det er vigtig at brugerne specielt i påsken for adgang til slibemaskiner. 
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4 Økonomi – månedsbalance Januar 2007.  
 - Månedsbalancen for januar og februar måned udsendt. Ny kontoplan 

indarbejdet, derfor et nyt lay out. 7 i restance pt. Ellers ingen bemærkninger. 
 

 

5 Generalforsamling 2007  
 Der var bred enighed om at generalforsamlingen forløb efter hensigten. 

Handelsskolen foreslås igen anvendt til generalforsamling i 2008. Birgitte reservere. 
Konstitueringen besluttet efter nedenstående: 
-    Næstformand Hans Foged 
- Kasserer Birgitte Ullerup 

 
BUL 
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- Sekretær Hans Erik Brems 
- Hjemmesideansvarlig Hans Erik Brems 
- Ansvarlig for arbejdsgruppe vedrørende driftsvisioner Poul Møller 
- Ansvarlig for arbejdsgruppe vedrørende fremtidsvisioner Hans Erik Brems 
- Kontaktperson til liftførerne Ejgil Jensen 
 
Alle kan efter eget ønske indgå i arbejdsgrupperne. Gr. For driftsvisioner afholder 
møde mandag d. 2. april kl. 19 hos PMØ 

6 Eventuelt  
 Ingen bemærkninger.  

7 Næste møde  
 - Torsdag d. 19. april kl. 19.00 i Sejlklubben  
 
Referent, Ole Eichner 


