
 Assens Marina Amba,  Næsvej 29, Mødereferat 

 

 
    Mødeart:   Bestyrelsesmøde                       Møde nr. 59          Dato 21-02-2008 

 

    Mødested:  Assens Sejlklub                        Start kl. 19.00       Slut ca. kl. 21.00 

 

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

    (EVJ),Birgitte Ullerup (BUL), Jens Otto Nielsen (JON), Hans Erik Brems (HEB)    

 

Fraværende: Poul Møller (PMØ), Claus Nicolaisen (CLN) 

 

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

 

2. Orientering fra formanden, OEL 
OEL har haft en snak med JON om personalets daglige arbejde.                                                                                             

           Konklusionen er, at personalet bliver målt på kvaliteten af det arbejde, de udfører, og 

ikke på den tid de tilbringer på marinaen. 

JON står alene for tilrettelæggelsen af det daglige arbejde. 

OEL retter henvendelse til Danisco, angående interesse for køb af pumpehus. 

 

3. Orientering fra havnefogden, JON 
Udskiftning af cashloader påbegyndes primo marts og er lovet færdig til påske. 

Travelift og mastekraner er blevet synet og godkendt. 

Fjernvarmen vil blive påbegyndt i begyndelsen af marts og det er aftalt, hvad vi selv skal 

lave. 

Dørene på toiletter er malet, da der var en del tegninger og sjofel tekst, der skulle 

dækkes. 

Til næste vinter vil toiletter og bad være aflåst, og der vil være henvist til de offentlige 

toiletter. 

Bølgebryderen på Z-broen er blevet afmonteret og repareret. 

Der er bestilt trykning af pæle, og værftet har lovet, at de kan skifte dem, der er 

nødvendige inden sommer. 

Den måde klamperne på Z-broen er lavet, vil blive ændret. 

Der er bestilt nye redningskranse og stativer til hele marinaen. 2 stk. pr bro. 

Codan er sponsor, så det koster kun vores egen tid. 

Der er holdt møde med de frivillige liftførere, så isætning af både er på plads. 

Der er god efterspørgsel på køb af pladser. Vi har 26-A pladser og 3 B pladser til salg. 

 

4. Økonomi – månedsbalance 
Kommentarer fremsendt af BUL inden mødet. 

Der er ikke så meget at kommenterer, da der på flere konti endnu ikke er sket 

bevægelser. 



                                                                                                                                Side 2 

 

 

På indtægtssiden er der nu indbetalt kr. 829.991,20 

Der mangler 24 indbetalinger, heraf 8 Amba A og 3 Amba B. 

I januar måned er der solgt 61 m
2
 

 

BUL undre sig over regning på vandafledningsafgift for året 2006 på kr. 50.000,- 

( vand der ikke løber i off. afløb)  

JON undersøger gennem FLID, om vi kan blive fri for denne afgift. 

 

5. Konklusion på visionsseminar 
Oplægget til generalforsamlingen blev forelagt og godkendt. 

 

6. Generalforsamling 2008 – fordeling af arbejdsopgaver 
Præsentationsoplægget blev gennemgået og godkendt. 

 

7. Brev fra Torben Nielsen. 
OEL har talt med Torben Nielsen. OEL svar til Torben Nielsen blev gennemgået.                                   

          Konklusionen var, at de gældende vedtægter for Ambaèt er overholdt, og derfor var alle                                                               

enige om, at afvise klagen. 

JON sender svar til Torben Nielsen. 

 

8. Brev fra Kaj Henriksen 
Kaj Henriksens forslag er sendt videre til Assens Kommune med Marinaens anbefaling. 

 

9. Næste møde 
Torsdag den 13. marts 2008 

Stedet, hvor mødet afholdes, vil blive meddelt i mødeindkaldelsen 

 

Referent   Hans Erik Brems   

  
 

 

 

 

  

 

              


