
Assens Marina Amba, Næsvej  29, 
 
Mødereferat 
 
 
Mødeart:  Bestyrelsesmøde                     Møde nr. 59         Dato    19-03-2008 
 
Mødested: Assens Sejlklub                     Start kl. 19.00      Slut ca. kl. 21.30 
 
Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Birgitte Ullerup (BUL), Claus 
Nicolaisen (CLN) Jens Otto Nielsen (JON) Peder R Jensen (PRJ) 
 
Fraværende: Eigil Jensen (EVJ) Poul Møller (PMØ), 
 
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, OEL 
Referatet nr. 58 godkendt uden bemærkninger 
 
Konstituering af bestyrelsen 
Næstformand: Hans Foged 
Sekretær: Birgitte Ullerup 
Kassere: Peder R Jensen  
 
Øvrige udvalg – Byggeri, travelift m.v. 
          
Byggeri: Claus og Hans i samarbejde med havnekontoret. 
 
Lift: Eigil og Poul 
 
 
Orientering fra formanden, OEL                                                                                                                                                                    
Ole er blevet kontaktet at en af byens ejendomsmæglere for at høre hvor AMBA stiller sig i 
forbindelse med et evt. hotelbyggeri. Ole har givet en tilkendegivelse at vi gerne indgår i 
en helhedsløsning. Ole vil i denne forbindelse holde tæt kontakt til alle aktørerne på vores 
marina. 
Ole har drøftet ny løn med JON for medarbejderne på havnekontoret. Bestyrelsen 
godkendte at færdiggøre forhandlingen og bevilling af nyløn.  
 
Orientering fra havnefogeden, JON 
Fjernvarme forventet etableret efter påske på havnekontoret. 
JON kunne fortælle at der skal ny bro til ved slæbested, den skal hæves 30 cm. Broen er 
meget rådden. Materiale fra Z broen genbruges. Forventer at udgiften til den samlede 
reparation vil ligge på omkring kr. 15.000  
Vaskerum skal renoveres med ny bordplade, kant langs gulv og maling. Fryser fjernes idet 
den aldrig benyttes til fryseelementer. 
Jon har deltaget i et af kommunens planseminar, dog uden det store udbytte. Jon følger 
dog udviklingen og deltager i de indbudte møder.  
Medarbejderne deltager i et kursus af 1 dags varighed tilrettelagt af turistkontoret, hvor de 
får   



indsigt i kontorets arbejde samt rundvisning i hele det vestfynske område.  
Den nye cashloader kan lave op til 10 forskellige versioner af kort. Alt registreres over PC 
således det er nemt at ændre men også nemt at føre statistik. 
JON medbragte et massiv ønske om dankort automat. Det blev aftalt at vi lejer igen et år 
frem. 
 
Det blev aftalt at JON gennemgår vores forsikringer generelt, og giver tilbagemelding på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Mastekranen har været i stykker og der har været håndværker på. Bolte og nagler i 
bunden var gået løs og skulle svejses fast. 
 
Roklubben har indkaldt til møde hvor alle aktører på marinaen deltager. Claus og JON 
deltager. 
 
JON undersøger muligheden for at opsætte en colaautomat. BUL foreslog at han også 
undersøgte muligheden for en kaffeautomat. 
 
Økonomi –  
Den udsendte månedsbalance for februar blev gennemgået. Budgettet holder og der er 
ingen nævneværdige bemærkninger. 
Vi har fået kr. 11.000 tilbage i statsafgift på vand.  
Salg af pladser har stået stille i februar måned, der har været byttehandler og et par 
enkelte som er flyttet eller ophørt som sejlere. Dog har der været et par  positive 
henvendelser på pladser. Ingen grund til uro i den forbindelse. 
I forhold til indbetalinger er der desværre fortsat 9 i restance svarende til ca. kr. 12.000. 
 
Eventuelt. 
Poul Møller vil på det næste bestyrelsesmøde give en orientering om Kap. 5 i 
miljølovgivningen omhandlende støj. 
Stensætning ud til fyret er sunket ca. 1½ meter. Ole tager kontakt til kommunen. 
JON efterlyser to taljer og 1 gjord fra masteskuret. 
 
Referent: Birgitte Ullerup 
 


