
Assens Marina Amba, Næsvej  29, Mødereferat 

 

 
Mødeart:  Bestyrelsesmøde                     Møde nr. 57         Dato    13-12-2007 

 

Mødested:  Assens Sejlklub                     Start kl. 18.30      Slut ca. kl. 21.00 

 

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

Poul Møller (PMØ), Jens Otto Nielsen (JON),  Hans Erik Brems (HEB) 

 

Fraværende: Birgitte Ullerup (BUL), Claus Nicolaisen (CLN) 

 

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

 

2. Orientering fra formanden, OEL                                                                                                                                                                    
Der er indkøbt 24 pæle på lager 

 

3. Orientering fra havnefogeden, JON 
JON har undersøgt havneafgifter for næste år i vore nabohavne, og de ligger på linie med os. 

JON fremsender forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2008  

 

4. Økonomi – månedsbalance nov. 2007 
Den udsendte månedsbalance for november blev gennemgået. 

Det forventes at budgettet holder 

 

5. Budgetudkast for 2008                                                                                                                                         
     Der blev foretaget en anden behandling af budgetudkast 2008. 

            Budgetudkastet blev endelig godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

 

6. Sejlklubbens jubilæum – henvendelse 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Assens Sejlklub, jubilæumsudvalget, som i 

anledning af sejlklubbens 100 års jubilæum har anmodet Assens Marina om at få stillet 

pladser frit til rådighed for deltagere i stævner i ugerne 28 og 29 og helst samlet 

Stævnerne er: 

 Motorbådsløb lørdag den 21. juni 2008 

 DFÆL`s sommerstævne  3. – 6. juli 2008 

 DM for folkebåde 8. – 13. juli 2008 

 DM for KDY 15 m2 Juniorbåde 10. –13. juli 2008 

 

HAF refererede fra møde med sejlklubbens formand Bent Damsbo og Bjarne Eriksen. 

Bestyrelsen besluttede herefter, at der gives tilsagn, om at sejlklubben kan disponeres over 



15 meter kajplads nærmest land på nordsiden af gæstebroen (z-broen) på de ovennævnte 

stævnedage. 

Afmærkning af pladserne står sejlklubben selv for, således de ikke optages af andre 

gæstesejlere. 

Opbevaring af materiel i forbindelse med stævner skal aftales med havnefogeden.                                                                                                                       

Lift og mastekran kan benyttes efter behov, når det er aftalt med havnefogeden. 

 

Motorbådstævnets deltagere skal betale gæstepladsleje, såfremt de henligger i marinaen 

længere end den aktuelle dag stævnet afholdes. 

 

DFÆL betaler efter gældende regler for træskibe iht. beslutning fra tidligere 

generalforsamling. 

 

Folkebådsstævnet gives friplads til deltagende både på de anviste pladser 

 

Følge- og ledsagebåde betaler efter gældende takster. 

 

Sejlklubben anmodes om, få placeret trailere fra stævnedeltagerne, således de ikke er til 

gene på marinaen 

 

7. Generalforsamling 2008 
Følgende er på valg: 

 Hans Foged           -     modtager genvalg 

 Poul Møller           -     modtager genvalg 

 Hans Erik Brems   -     genopstiller ikke 

 

8. Næste møde 
Dato for næste møde blev ikke fastsat. 

 

 

Referent  Hans Erik Brems 

 


