
Assens Marina Amba,  Næsvej 29, Mødereferat 

    Mødeart:   Bestyrelsesmøde                       Møde nr.     Dato 27-11-2008 

Mødested:  Assens Sejlklub                        Start kl. 19.00    Slut   Kl.22.30    

Deltagere: Ole Eichner (OEL), Ejgil Jensen (EVJ), Jens Otto Nielsen 

(JON), Peder Roar Jensen (PRJ),  Claus Nicolaisen (CN). 

Fraværende: Birgitte Ullerup (BUL), Hans Foged (HAF), Poul  Møller 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt. 

Pkt. 2 Orientering fra formanden. 

Stubberup kro har henvendt sig om opstilling af pølse. 

Dette forlægges for de lokale udbyder, afklaring afventes inden åres udgang. 

På sidste næs-mødet er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal lave et oplæg til borgmesteren vedr. hele 

Næs. Arbejdsgruppen består af Bent Damsbo (AS) Bjarne Eriksen (Assens søsportscenter), Børge (Camping 

Willemoes) og Ole Eichner (Assens marina) Der er aftalt møde 15. januar og 12. marts sidstnævnte sammen 

med borgmesteren. 

Vedr. Strukturplan fra Assens Kommune om lokal plan for området, Sukkerfabrik, Næs, og havne front. 

Bestyrelsen nedsætter udvalg som skal komme med oplæg til kommune om Amba'es holdning og 

bemærkninger til dette.  Det blev besluttet at Peder og Ole udarbejder kommentarer til den vedtagende 

strukturplanen. 

 

Pkt. 3 Orientering fra havnefogeden JON. 

1. JON arbejder videre på at skaffe klape tilladelse. 

3. CN er ved at udarbejde prisliste til evt. interesseret, når dette er klart går CN igang  med at sælge 

reklame til betalingskort. 

4. Bemanding af marina kontoret i vinter perioden. Der er ikke nogen fast på kontoret, men personalet 

findes i området. 

Der er store problemer med at holde vejen fri når det køres med travleliften. Det vil sige at der bliver 

parkeret biler som raver udover den hvide stribe. Det har medført en del skader fordi vores liftføre har 

taget nogle chancer ind imellem. Det er derfor besluttet at der ikke må tages disse changer mere. Er der i 

fremtiden parkeret på den hvide stribe bliver der ikke kørt med travleliften. Der skal derfor i fremtiden 

parkeres min. 1 m væk fra den hvide stribe på vejen.  



 

 

 

4 Status byggeri. 

Byggeriet af masteskur er færdigt. Til foråret bliver området omkring gjort helt færdigt.  

Pkt. 5 Fremtidig liftløsning. 

UN-Kraner har kigget på travleliften, og kommer med et forslag til eventuel 10-årseftersyn 

Der arbejdes videre på at finde den bedste løsning til op og i sætning af både i fremtiden ud fra en 

økonomisk, driftmæssing vudering, samt ud fra den bedste funktionsmæssige løsning. behandles igen på 

næste møde. EVJ indhenter tilbud på model han har set i Nordtyskland.  

 

Pkt. 6 Økonomi. 

Månedsbalancen blev gennemgået og taget til efterretning. 

Budget gennemgået og justeret. 

 

Pkt. 7. Bestyrelsens sammensætning efter 

generalforsamlingen. 

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 8 Næste møde. 

18 december kl 19.00 

 

Referat: Claus 


