
Assens Marina Amba,  Næsvej 29, Mødereferat 

    Mødeart:   Bestyrelsesmøde                       Møde nr. 63          Dato 19-06-2008 

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

 

Mødedeltagere: Hans Foged (HAF), Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EVJ), Jens Otto 

Nielsen (JON), Peder Roar Jensen (PRJ)    

Fraværende: Ole Eichner (OEL), Birgitte Ullerup (BUL), Claus Nicolaisen (CLN) 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat godkendt 

Pkt. 2 Orientering fra formanden 
Beslutningen om at det kun er formanden der udtaler sig på havnens vegne blev repeteret, alternativt efter 

aftale med formanden. 

Indlæg til klubbladet skal ligeledes også godkendes af formanden, idet pressen også læser klubbladet. 

Havnefogden kan udtale sig i forbindelser med tyveri o.lign. 

Pkt. 3 Orientering fra havnefogeden JON 
EL salg 

 Salg af el går strygende, næste alle køber. 

Ved evt. mangel på ”stik” på el-standere prioriteres gæstesejlere frem for fastlægger som ikke er i deres 

båd. Tages op ved senere indlæg i klubbladet. Ikke noget problem. 

Kontakt til ejerforeningen 

Kontakten med bestyrelsen i Ejerforeningen er formidlet af JON. 

Skel går ved asfaltkanten, men der søges en læsning hvor der kan parkeres vinkelret på vejen, eventuelt så 

bred at der kan stå både (10 m) og dermed mulighed for at undlade rækværk mellem  denne P-plads og 

masteskuret. 

Ejerforeningen betaler P-pladsen og vi kan anvende den til vinteropbevaring. 



Ole kontakter Ejerforeningen og arrangerer møde hurtigst muligt og alle som har mulighed for det deltager. 

Målet er at få flest mulige vinteropbevaringspladser. 

Pladsleje 

Opkrævning af kontingent har været en udfordring 

A broen 

JON ændre bådpladser på bro A så 3 4*16 m pladser + en 3,5 m plads bliver til 2 5 m pladser og en 5,5 m 

pladser. 

Ikke vedligeholdte både 

JON kontakter bådejere der ikke vedligeholder bådene og beder om forsikringsbevis for at få en dialog i 

gang. 

Forsikring 

Sammenstød mellem børnecyklist og båd bliver aldrig vores ansvar. Der skal ikke skiltes ekstra eller andet. 

Spunsvæg 

JON har møde med Arkil den 23.06. om mulighederne for spunsvæg. 

Uddybning ved mastekran 

JON har undersøgt og det kan blive forholdsmæssigt dyrt. Det skal undersøges yderligere. 

Man må grave det op og dumpe det andet sted i havnen, men der er ikke plads. 

Ferie 

Jan uge 30, Lene 30+31, JON holder en uges ferie i august 

Pkt. 4 Høringssvar 
Ole’s svar renskrives af Hans og der noteres at vi forventes at blive hørt i processen. 

Brevet sendes rundt til ”høring” i bestyrelsen. 

Pkt. 5  

Byggeri 
Tilbud revideret og ser fornuftige ud. Er ikke steget så meget som frygtet. 

Byggeansøgning er sendt, JON følger op. 



Er sendt Akcept til håndværkere. Samlet projekt pris for masteskueret kr. 392,739,00 excl. MOMS, incl. Kr. 

15.000,00 for at fjerne vold hvor masteskueret skal stå. 

Hvis skuret bliver 24,6 m i stedet for 20,4 m vil det give en bedre udnyttelse. Dette estimeres til ca. 50 tkr. 

Byggeudvalget ønsker 10 % lagt oveni projektprisen 

Forventet byggestart medio august og forventet afsluttet ultimo september. 

Travelifte 
Vi skal finde pris på 10 årseftersyn. 

Endvidere skal vi finde ud af hvilke ændringer der skal foretages. 

JON tager kontakt og får lavet tilbud på eftersyn og eventuelle ændringer. 

Pkt. 6 Økonomi 
Regnskab blev gennemgået. 

Solgt 40 m2 mindre i maj, hvilket skyldes tilbagekøb af 72 m2 fra B broen. Faktureret 137 m2 på B broen 

som ikke forfalder til betaling før juni/juli. 

Gæstesejlere: 1.5 – 19.6.2008 havde vi besøg af 995 gæstesejlere mod 859 i samme periode i 2007 

Pkt. 7 Næste møde 
21. august 2008. 

Pkt. 8 Eventuelt 
Codan redningsstationer har været en succes, derfor kommer de først senere. 

Det undersøges om der kan skaffes penge til legeplads via f.x. Mærsk-fonden. 

Indlæg kommer først i i august måned. 

Hans foreslår at der udbetales kørerpenge i stedet for honorar. Ligningsvejledningen A.B.1.7.2.2. ”Øvrige 

betingelser for at få skattefri befordringsgodtgørelse”. 


