
 

 

Mødereferat 
 
 
Mødeart:  Bestyrelsesmøde                     Møde nr. 62         Dato    20 maj 2008 
 
Mødested: Assens Sejlklub                     Start kl. 19.00      Slut ca. kl. 21.30 
 
Mødedeltagere: Hans Foged (HAF), Birgitte Ullerup (BUL), Claus Nicolaisen (CLN) Jens 
Otto Nielsen (JON) Eigil Jensen (EVJ) Poul Møller (PMØ), 
 
Afbud:   Ole Eichner (OEL), Peder R Jensen (PRJ) 
 
 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Orientering fra næstformanden HF. 

1. Principbeslutning – sanktion for vold mod Jan. 

2. Bestyrelsens fastsættelse af rundering for havnefoged/Ass. 

på marinaen i sejl-sæsonen. 

3. Ajourføring af Assens Marina´s hjemme side  

3. Orientering fra Havnefogden JON 

4. Status: Byggeri af masteskuer ( HF, JON og CN) 

5.             Fremtidig travelift løsning (EJ og PM) 

6. Økonomi  - månedsbalance Peder og Jens Otto 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

Ad.1.  Ingen kommentar. Referatet godkendt. 

 

Ad. 2.  

2.1  

Bestyrelsen besluttede at afsende en skriftlig advarsel til lejeren som har haft tvist med 

havneassistenten søndag den 4. maj. 2008 Hændelsen medførte politianmeldelse. 

Det er helt uacceptabelt for bestyrelsen at marinaens medarbejder ikke kan arbejde i 

fred og fordragelighed. Personalet skal arbejde efter regulativerne, især med 

henvisning til regulativ for Assens Marina a.m.b.a paragraf 3, 4 og 6 der foreskriver at 

enhver der befinder sig på Assens marina har pligt til at efterkomme havnefogedens 

anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra marinaens område.  

2.2.  

Det blev henstillet til at morgen ronderingen er kl. 0700. 

At der afsluttes med en aftenrondering efter kl. 1830   

Det prioriteres meget højt at personalet er på kontoret mellem 1700-1830 



2.3. 

JON er i fuld gang med opdatering af hjemmesiden og forventer den kører i fuld 

omdrejningshøjde snarest. JON har fået omfattende hjælp fra Terkel som i tidernes 

morgen var med til at etablerer hjemmesiden. En tak for hjælpen afsendes fra 

havnekontoret. 

 

Ad. 3.   Der bliver banket pæle som planmæssigt 

De 5 nye pladser på B broen er alle reserveret/solgt. 

 Grillpladser er ved at blive opsat. 

 El standerne, der er 5 udtag som skal repareres, forventet pris ca. kr. 5000,- 

En ny stålstander koster omkring kr. 8000,-   

Betalingsstanderne: fuld tilfredshed. 

Salget af pladser går godt, mange positive henvendelser. 

JON har aftalt et møde med beboerforeningen vedr. masteskur. 

    Der skal tages stilling til etablering af ny legeplads idet den gamle er i forfald. 

  

Ad. 4 Referatet fra byggemødet blev drøftet og taget til efterretning og godkendt. 

 Der afsendes en ansøgning om byggetilladelse.  

 

Ad.5. Traverlift: Der er arbejdet med flere forskellige modeller, køb eller leasing. 

Der kan ikke tages beslutning før alle undersøgelser er overstået. 

 

Ad.6. Økonomi. Taget til efterretning, ingen yderligere kommentar. 

 

Ad.7. Næste møde 19. juni kl. 1900.  

 

Ad.8. PM anbefaler at der udarbejdes en plan for stativer og bukke. JON, det er umuligt at 

komme ind på bukkepladsen, der er ikke plads til at køre på pladsen.  

 Eigil, der skal findes en plan for hvordan vi kan suge af bunden ved kranen. Mange 

både hænger fast. JON kontakter FLID. 

 

 

Referent. 

 

Birgitte Ullerup     

   

 

  

  


