
Assens Marina Amba,  Næsvej 29, Mødereferat 

    Mødeart:   Bestyrelsesmøde                       Møde nr.  68  Dato 18-12-2008 

Mødested:  Assens Sejlklub                        Start kl. 19.00    Slut   Kl.22.00   

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

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

Ullerup(BU). 

Fraværende: Hans Foged (HAF), Poul  Møller (PM) 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt. 

Pkt. 2 Orientering fra formanden. 

Tur sejlerne har kontaktet Amba vedr. problemer med afvandning omkring klubhus. 

I samråd med kloarkmester og repræsentanter fra tursejlerne, og havnefoden vil der i løbet af foråret blive 

etableret en lille vold så regnvand bliver ledt mod vej igen. 

Vedr. brugsretsaftale til tursejlernes område har Ambaet rettet henvendelse til Assens kommune vedr. 

brugsretten for at få klarhed om dette. 

Tidligere udsendt udkast til skrivelse til kommunen vedr. strukturplan blev godkendt.  

Pkt. 3 Orientering fra havnefogeden JON. 

JON har kontaktet Bogense Marina, Assens Havn og Flid omkring klaptilladelser. Flid er 

gået i gang med de indledende øvelser. ( Vi er ikke bundet af noget endnu ) 

Personalet går på juleferie fredag den 19. december 2008. Og starter igen mandag den 5. 

januar 2009. Der vil blive åbnet for strøm i den sidste weekend i december. Selv om der er julelukket vil 

havnens medarbejdere dog være på havnen indimellem. 

JON holder ferie i uge 2. 

Handelsskolen er bestilt til generalforsamlingen søndag den 1. marts 2009. 

Forslag til ændringer i havne regulative skal fremsendes til bestyrlesen senest d. 15-01-2009.  

Vedr. vagtordning skifer vi til nyt selskab "Alarm teknik" 

Vedr. pølsevogn har Tommy Engstrøm og JON diskuteret dette på et møde på 

havenekontoret, der arbejdes videre på en godløsning. 

Liftbroen er blevet kigget efter, og det ser fornuftigt ud. 



UN karnservice er kontaktet vedr. 10 års eftersyn på vores lift. UN kraner har kontakt til 

arbejdssynet og vender tilbage.  

Pkt. 4 Fremtidig liftløsning. 

EVJ har arbejder på forskellige tilbud på alternative løsninger til vores Lift.   Der er nu er økonomisk overblik 
over de forskellige løsninger.  Der afventes nu besked fra UN kraner og arbejdstilsynet.     

                         

Pkt. 5 Økonomi. 

Månedsbalancen blev gennemgået og taget til efterretning.  Budget gennemgået og justeret. 

Investeringsplaner for 2009 er lagt ind i 2009 budgettet. 

Vedr. Lejeplads PRJ og CN tager fat i dette. Planen er at lejepladsen skal være klar til foråret. Forslag ligger 

klart til næste møde. 

Renovering af havne kontor starter i Feb. måned så det kan være klart til sæsonens start.   

CN har udarbejdet prisliste på betalingskort, opsøgende arbejde starter nu. 

Pkt. 6 Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling. 

Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte, men der bliver behov for 2 nye suppleant. 

Pkt. 7 Næste møde. 

 22 Januar kl 19.00 

Pkt. 7 Eventuelt. 

OEL og PRJ kontakter kommune vedr. strukturplan, Flishugning og benzin/dieselsalg  på marinaen. 

 

Referat: Claus 


