
Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat 

 
Mødeart:     Bestyrelsesmøde               Møde nr.  81      Dato 11-02-2010      

Mødested:   Assens Marina kontor        Start kl. 19.00    Slut   Kl.  21.00  

Deltagere:   Ole Eichner Larsen (OEL), Ejgil Jensen (EVJ). Peder Roer (PR),    

   Claus Nicolaisen (CN), Poul Møller (PM), Ulla Henriksen (UH), 

  Tom Pedersen (TP), Alex Hansen (AH). 

   

Afbud:    
 

 

 1.                                    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.                                 Orientering fra formanden (OEL) 

3.  Orientering fra havnefogden (udsendt) 

4.                                       Fremtidig liftløsning (liftudvalget)                       

                      5.  Regnskab 2009 (PRJ)                                   

6.    Generalforsamling – dagsorden/folder 

7.   Assens marina infofolder (UH) 

8.     Eventuelt 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
     Referat godkendt 

 

2. Orientering fra formanden. 
Der foreligger en positiv tilkendegivelse fra Sejlklubben vedrørende vor indstilling til 

investering i svingkran + stativer. Tursejlerne er forbeholdende –  Brev fra Bernd udleveret på 

mødet. Begge parter undrer sig over at vi er gået fra en pris på 19,- kr. m² til udelukkende 

stativleje. Jeg har forklaret begge parter om vor seneste beslutning. 

 

De ”strandede” både på land er ikke så synlige om vinteren, men vi ved hvilke det drejer sig om. 

Vi skal have fokus på det bl.a. skal det omtales på generalforsamlingen. 

AH orienterde om, at der er på nuværende tidspunkt er 26 båd. Ejerne er kontaktet og der vil 

bliver lavet en handlingsplan for disse både. Alex sender status til OEL, CN og TP 

 

Assens Marina Amba er vært ved næste Næsmøde d. 11-03-2010 kl 19.00 

Mødet vil blive afholdt i Assens sejlklubs lokaler.  

EVJ og CN deltager. 

  

          

3. Orientering fra havnefogeden. 
Ja isen bliver tykkere og tykkere i vores havn, så selv undertegnede har turde bevæge sig ud på 

den ifm. at nogle indhaler reb skulle løsnes og andre måtte skæres over for ikke at beskadige 

fortøjningspælene. 

 

På nuværende tidspunkt ligger der 98 både og joller indefrossen i havnen. Der er 3 pæle som 

helt sikker er knækket og 4 pæle, der ud fra deres hældning, ser mistænkelige ud. 

 



Der er skiftet skumringsrelæ ved hoved el-standeren udfor bro D, så der igen kan komme stabil 

belysning af broerne og stien langs havnen om natten. 

 

Der er bestilt 4 nye el-standere fra BEAS og sammen med den vi havde i reserve, vil der i uge 

11 blive opsat i alt 5 stk. på bro C i venstre side. I samme moment vil de gamle vandrørene oven 

på broen blive nedlagt og nye pex vandrør ført frem under broen, for at blive tilsluttet de nye 

vandhaner og slangeholdere som sidder på el-standerne. Endelig vil der blive monteret 

fortøjnings pullerter.   

 

Der vil foran havnekontoret i løbet af uge 7 blive opstillet et flytbart bådstativ af den type, der er 

beskrevet i Visionsfolderen, som blev udsendt med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. 

For dem der ikke når at komme ned og se på stativet, vil der være en ekstra chance den 7. marts, 

hvor det vil blive stillet op udenfor generalforsamlingslokalet.  

 

 

4. Fremtidig liftløsning (liftudvalget) 
     Liftudvalger arbejder på en finjustering af investeringen. 

     EJ og CN præsenterer bestyrelsens indstilling om ny liftløsning på generalforsamlingen     

 

 

5. Regnskab  
     Regnskabs og budget udkast godkendt. Regnskab vil blive sendt til marinakontoret d. 15. feb.     

     2010 til udlevering og trykning. 

      

 

6. Generalforsamling – dagsorden/folder 
     Alle arbejdsopgaver er fordelt. 

   

 

7. Assens marina infofolder (UH) 
    Udkast til folderen vil blive vist på generalforsamlingen.   

 
 

8. Eventuelt 
    Der er igen én som har startet motoren og påfyldt frostvæske uden opsamling ved    

     udstødningen. Dette har medført at der er kommet frostvæske ud på jorden. 

     Dette er en alvorlig miljø forurening og accepteres ikke. Det kan koster ca. 20.000,- til  

     oprensning. Denne oprensning bliver pålagt bådejeren. 

 

    Næstkommende møder 
       7. Marts - Generalforsamling med efterfølgende konstituering.  19. August. 

     11. Marts – Næsmøde hvor Assens Marina er vært.   23. September. 

     25. Marts.      28. Oktober. 

     22. April.      16. December. 

     10. Juni. 

 

 

 
Ref. CN 


