
Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Referat 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 88 Dato:  18.12.2010  

Mødested: Marinakontoret Start: 10.00 Slut: 12.00  Side:  

Mødedeltagere: Ole Eichner Larsen (OEL), Ejgil Jensen (EVJ), Tom Pedersen (TP),  

                            Jan Anker Ankersen (JAA), Ulla Henriksen (UH) 

Fraværende: Claus Nicolaisen (CN), Peder Roar (PR), Alex Hansen (AH) 

 

 1.                                    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.                                 Orientering fra formanden  

 Orientering fra møde med Borgmesteren 

vedr. Protokollat omhandlende benzinsalg d. 

25. november. 

3.  Orientering fra havnefogden  

4.  Ansøgning fra Tursejlerne Bilag vedhæftet  

5.  Mail fra Ivan Harpsøe Bilag vedhæftet 

6.  Regulativ.- brug af grill på broer og i både.               

                      7.  Budgetudkast 2011 (Peder) endelig godkendelse. 

                      8.  Månedsbalance (Ulla) 

 9.   Eventuelt 

  

     

Referat (Ole Eichner) 

 

2. Ingen reaktion fra kommunen trods aftalt tilbagemelding senest d. 10. december. 

Kommunen tilkendegav at Tommy Elvstrøm ejer brohovedet, men dog uden skøde! og at 

Tommy Elvstrøm har brugsretten til 30 m2 vand ved brohovedet ifm. diesel/benzinsalg. Da 

dette er ophørt vil kommunen opsige denne del af aftalen. Det samme gælder brugsretten 

ved tankene. Kommunen er indstillet på at reetablere området – fjerne eller plombere 

tankene samt fjerne hegnet. Brugsretten overgår herefter til Ambaet i henhold til protokollat 

af 19/11 – 2003. Sagen overdrages til Dolberg når tilbagemelding foreligger, mhp. at få 

sagen afsluttet juridisk korrekt. 

Mageskiftet blev i korte træk drøftet, herunder kolonihaverne – opsigelse 

 

3.    
Så er de sidste både kommet op for i år, og vi har fået placeret 307 stk. i egne stativer. 

 

Marina kontoret vil være lukket indtil den 1 marts 2011, men Vi kan fortsat kontaktes på 

tlf. 2169 1567, hvis det er presserende. 

 

De både der er placeret, hvor der ikke er mulighed for at betale med marina kort for el, har 

fået opsat en el-måler sammen med en aftale kontrakt, som skal returneres til vores 

postkasse i udfyldt stand. 

 

 



Bestyrelsens bemærkninger fra mødet:  

 

Info taget til efterretning. Batterier bør afmonteres på bådtrailer. Hvad sker der med den 

gamle kran, er den udbudt til salg via Flid. 

Ole Eichner undersøger mulighed for opbevaring af bådtransportvogn hos Nordic Sugar - 

Assens 

 

4.   Tursejlerne har ansøgt om udvidelse af det nuværende areal på ca. 250 m2 i forbindelse med 

udvidelse af klubhuset.. Udvidelsen ønskes at ske på Ambaets areal. 

 Bestyrelsen ser positiv på udvidelsen i retning af Næsvej under følgende forudsætning: 

  - Tursejlerne betaler for de m2 der inddrages på lige vilkår med alle andre som har brugsret 

på Assens Marina (Bådpladser) Samme m2 anvendes som ved bådpladser, der betales dog 

ikke driftsbidrag. Betingelser følger ellers brugsretten for bådpladser. M2 pris afhænger af 

den aktuelle værdiansættelse. 

 -  Areal der tildeles udmåles af en uvildig og skal være inkluderet den eksisterende 

tilbygning på Ambaets areal. Alle omkostninger afholdes af Tursejlerne 

Formanden tilskriver Tursejlerne 

 

5 Ivan Harpsøe har forespurgt bestyrelsen omkring valgbarhed og ændring af vedtægter. 

Formanden tilskriver Ivan Harpsøe 

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke umiddelbart skulle være grund til ændringer af 

vedtægterne, idet vi i afstemningssager henholder os til de normale forvaltningsretslige 

regler omkring habilitet. 

Såfremt du ønsker at komme med forslag til generalforsamlingen omkring 

vedtægtsændringer eller andet, skal vi henvise til vedtægternes § 8 stk. 4. 

 

6  Følgende ændres i Regulativet "Det er kun tilladt at bruge gasgrill på broerne og i både” 

 

7 Budget godkendt. Bemærk at overskud (tidligere afskrivninger) i relation til brugsretsaftalen 

udskilles.  

 

8 Månedsbalance.  Regnskabet ser godt ud. Budgetkontrollen viser at der generelt ikke er 

overskridelser. 

 

9 Eventuelt.  Ullas forslag blev gennemgået. Laves som endelig præsentation til 

generalforsamlingen 

 

Renovering af toiletter igangsættes efter nytår. I henhold til budget 2011. 

 

Claus Nicolaisen har meldt sig som formandskandidat til bestyrelsen, hvilket bestyrelsen 

bakker op omkring. Der er pt. 2 øvrige kandidater til bestyrelsen. 

 

 

 

 

Ref. Ole 


