
Assens Marina Amba,  Næsvej 29, Mødereferat 
                                                                                                 Side 1 

 

Mødeart: Bestyrelsesmøde               Møde nr. 56                       Dato   15-11-2007 

 

Mødested: Assens Sejlklub               Start  kl. 18.30                   Slut ca. kl. 21.30 

 

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Eigil Jensen (EVJ), Hans Foged (HAF), 

Poul Møller (PMØ), Hans Erik Brems (HEB) 

 

Fraværende: Claus Nicolaisen, Birgitte Ullerup, Jens Otto Nielsen 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, OEL  

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

2. Orientering fra formanden, OEL 
OEL refererede fra møde d.d. med borgmester Finn Brunse og formanden for havnen Ole 

Møller. Referat vedhæftet: 

 

 

Jubilæumsudvalget for Sejlklubben har henvendt sig omkring fripladser for både, der 

deltager i arrangementer i jubilæumsåret, næste år. 

Det blev besluttet, at Hans Foged og Jens Otto tager et indledende med Lotte Vestergaard og 

evt. Bent Damsbo. 

 

OEL undersøger status på Map Marina. 

 

Vandafgift retur – Hørsholm havn har fået vandafgift retur. JON undersøger, om det også 

kan være muligt for Assens Marina. 

 

JON undersøger takster på havneafgifter 2008 i nabohavnene.  

 

3. Orientering fra havnefoged, JON 
Den nye version af Map Marina er blevet installeret på vores computer. Vi skal have lavet 

lidt opdateringer, før vi rigtig kan bruge den. De kommer først i det nye år. Så i øjeblikket 

bruger vi både den gamle og den nye version. 

 

Døre og vinduer på herretoilettet er malet. Ny dør hos damerne bliver malet, når det er 

tørvejr. 

            Vi er begyndt at montere klamper på E broen. 

 

Vi er snart færdige med at tage både op. Der kommer ikke flere både på campingpladsen, da 

der er for blødt. Vi får plads til alle, der vil på land.  

Masteskuret er overfyldt, men det var sejlerne forberedt på, så det er egentligt gået meget 

godt. 



Vi har beskåret hække og træer, for at få mere plads. 

 

4. Økonomi – månedsbalance sept. 2007, BU 
Månedsbalancen er udsendt på mail 

 

5. Budgetudkast for budget 2008, OEL 
OEL gennemgik 1. udkast og der blev foretaget enkelte justeringer. 

2. behandling af budgettet finder sted på næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Næste møde – torsdag den 13. december 2007, kl.19.00 i Sejlklubben 
 

Referent Hans Erik Brems 


