
Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Dagsorden 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 89 Dato:  03.02.2011 

Mødested: Marinakontoret Start:19.00 Slut: 21.30 Side:  

Mødedeltagere: Alex Hansen (AH) Ole 

Eichner-Larsen (OEL) Tom Pedersen (TP) 

Claus Nicolaisen(CN) Eigil Jensen (EJ) Ulla 

Henriksen (UH) 

Bisiddere:  

Fraværende: Jan Anker Ankersen, Peder Roer.  

 

 1.                                    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.                                 Orientering fra formanden  

 Orientering brev fra Assens Kommune vedr. 

Protokollat omhandlende benzinsalg d. 25. 

november. 

3.  Orientering fra havnefogden  

4.  Generalforsamling d. 6. marts 

      - Indstilling af kandidater 

      - Indkomne forslag 

      - Arbejdsfordeling  

5.  Honorering bestyrelsesmedlemmer (CN) 

6.  Opdatering af hjemmeside / markedsføring.               

                      7.  Regnskab 2010 ( PR) 

                      8.  Månedsbalance (UN) 

 9.   Eventuelt 

  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

2. Orientering fra formanden: 

    Brev fra kommunen omhandlende dækmolen, men der var ikke noget nyt om brohoved med det      

    gamle tankanlæg. 

    OEL sender brev til kommunen om, at Amba’et stadigvæk mangler svar og vil overdrage 

    sagen til vores advokat. 

 

3. Orientering fra havnefogden. 

    AH skal på kran kursus resten af februar måned, men Jan og Lene vil være tilstede på Marinaen. 

    Når isen er væk forventes det, at vi går i gang med at banke nye pæle i, som består af en 

    jernbaneskinner med et plastik overtræk. Systemet har allerede været testet her samt i Bogense 

    og Middelfart Marina. 

    Når bådene skal i vandet til foråret, er AH sikker på, at det kan klares primært med indsats 

    fra havnens personale. Det forventes derfor ikke, at der bliver brug for hele det frivillige korps 

    fremover. De vil senere blive indbudt til et afslutningsarrangement, som tak for hjælpen igennem 

    årene. 



 

 

 

4. Generalforsamling d. 6. marts. 

 

    - Indstilling af kanditater 

    Britta Jensen 

    Lars Fredensborg 

    Henrik Werchmeister 

 

    - Indkommende forslag 

    Der er kommet 1 forslag. 

 

    - Arbejdsfordeling 

    Der er lavet arbejdsfordeling. 

 

5. Honorering af bestyrelsenmedlemmer 

    Det er gennemdiskuteret og bestyrelsen har fundet at niveauet er rimeligt.   

 

6. Opdatering af hjemmeside / Markedsførring 

    CN og Alex mødes og laver en liste over de medier vi skal opdateres i. 

 

7. Regnskab 2010, budget 2011 

    Gennemgået og afsluttet. Regnskabet er positivt. 

    Budgettet er revideret og godkendt. 

 

8. Månedsbalancen 

    Er ikke klar endnu. 

 

9. Evt. 

 

 

Næstkommende møder: 

Fastlægges efter generalforsamlingen      

 

Generalforsamling d. 6. marts 2011 

 

 

 


