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Mødeart: Bestyrelsesmøde                    Møde nr: 51      Dato 19-04-2007 

 

Mødested: Assens Sejlklub                    Start: 19.00       Slut: ca. 22  

 

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Claus Nicolaisen, Eigil Jensen (EVJ), Hans 

Foged (HAF), Poul Møller (PMØ), Jens Otto Nielsen (JON), 

Birgitte Ullerup (BUL), Hans Erik Brems (HEB) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Formandens orientering til bestyrelsen, OEL. 

       Der er tilsendt orientering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen angående afgåede                                                      

og nye medlemmer i bestyrelsen. 

        

       Opgørelse over solgte pladser:           Jollepladser: 

        Januar                  111 m2                   januar         0 m2 

        Februar                  31 m2                   februar      36 m2 

        Marts                     63 m2                   marts         12 m2             

       I alt                      205 m2                                    48 m2  

 

       De fornødne godkendelser foreligger nu skriftlig på forlængelsen af bro E med 6 

       pladser ( fra Ny Assens Kommune-Kulturarvstyrelsen-Kystinspektoratet)  

 

3.    Orientering fra havnefogeden, JON 

      De punkter fra sidste bestyrelsesmøde, som JON skulle følge op på, er alle bragt  

      i orden. 
 

       Trådløs internet 

       Det har længe været et ønske at få trådløst internet på marinaen. 

Campingpladsen, ferieboligerne og Assens Marina AMBA vil indgå en aftale 

med internetfirmaet The Clud. De vil frit opstille nogle sendere i området, så 

hele marinaen vil være dækket. Man kan så koble sig på overalt i området. Man 

kan betale med kreditkort via nettet, og man kan også købe det, der svarer til et 

taletidskort på marinakontoret eller på campingpladsen. 
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       Prisen vil være 30 kr. for 30 minutter, 50 kr. for 60 minutter, 100 kr. for et døgn 

og 200 kr. for en uge. 

         Det interessante ved aftalen for os er, at det vil blive sat i gang, således at vi er 

på  fra 1. juni 2007. Vi skal ikke betale noget – vi vil muligvis få en lille indtægt.  

Vi har ikke noget, der skal vedligeholdes. Er der problemer med det tekniske, er 

der 24 timers hotline, som brugerne kan kontakte. 

              Systemet har kørt på Marcussens hotel i Assens det sidste år, og de er meget      

              tilfredse. 
 

 4.  Udvidelsen af marinakontoret OEL     
Der blev drøftet de 2 muligheder for løsningen af det akutte pladsbehov på 

marinakontoret 

Løsning 1 er indkøb af pavillon fra Danisco, som vil løse problemet indenfor en 

overskuelig fremtid og til en pris, der vil kunne finansieres indenfor  dette års 

budget. 

Flere var dog bekymret  for udseende af pavillonen. 

Løsning 2 er udvidelse af det eksisterende havnekontor ud i masteskuret, hvilket 

dog vil betyde, at der skal findes erstatning for de mistede mastehylder. 

HEB fremlage et forslag til udvidelse af havnekontoret og til et nyt masteskur 

placeret langs volden. 

Flere bestyrelsesmedlemmer var betænkelig ved at kaste sig ud i så stor en 

investering på nuværende tidspunkt. 

Det blev dog besluttet, at OEL og HEB indhenter tilbud på udvidelsen af 

havnekontoret og et nyt masteskur, som grundlag for finansieringsmodel. 
 

 5.  Økonomi – månedsbalance, marts 2007. BU 

 BU gennemgik regnskabet, som ikke gav anledning til bemærkninger, da det ser        

        fornuftigt ud.  

 

Der blev givet en tilbagemelding fra mødet mandag den 2. april 2007 hos PMØ 

fra arbejdsgrupperne vedrørende driftsvisioner og fremtidsvisioner. 

Det blev aftalt, at der udarbejdes et oplæg til fremtidsvisioner på marinaen med 

henblik på afholdelse af et møde med kommunen afholdt inden sommerferien.  

 

6. Eventuelt  

Ingen bemærkninger 

 

7. Næste møde 

-   Torsdag den 31. maj 2007 kl. 19.00 i Sejlklubben 

 
Referent, Hans Erik Brems  



 

                           

                                                                                                    


