
Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Dagsorden 
Mødereferat 

Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 87 Dato:  22.11.2010  

Mødested: Marinakontoret Start:19.00 Slut: 22.00 Side:  

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

Claus Nicolaisen (CN), Alex Hansen (AH), Jan Anker Ankersen (JAA) Peder Roer (PR) 

Fraværende: Ulla Henriksen (UH)       

 

 1.                                      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.                                 Orientering fra formanden  

 Møde med Borgmesteren vedr. Protokollat 

omhandlende benzinsalg d. 25. november. 

3.  Orientering fra havnefogden  

4.  Høringssvar til Kommunen vedr. Havnenære Arealer  

   Deadline for høringssvar 6. december 

 Materiale fremsendt til mødedeltageren via Erik Bossen, 

Assens Kommune. 

5.  Opslag Djan Mørk.               

                      6.  Budgetudkast 2011 (Peder)   

                      7.  Månedsbalance oktober (Ulla) 

  8.  Lukket møde. lønregulering Alex, ansættelsesvilkår Jan + 

Alex 

 9.   Eventuelt 

  

 

 

  

   

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
     Referatet godkendt 

 

2. Orientering fra formanden.  
    OEL og TP skal til møde med borgmesteren d 25/11 om brohoved og de gamle jord tanke. 

      

3. Orientering fra havnefogeden. 
Vi er snart oppe på 250 både, der står flot og hygger sig i de nye stativer, og i løbet af 14 dage, 

skulle de sidste ca. 75 både også gerne finde en hvileplads for vinteren.  

 

Der vil dog stadigvæk være lidt over 100 både, som vælger at overvintre i vandet, og hvoraf 

flere vil leje et stativ på dagsbasis til foråret, for en hurtig overhaling. 



 

Kranen vil blive taget ud af drift den 30/11, 1/12 og 2/12 for at foretage de sidste rettelser. 

 

Jeg har et tilbud med, på renovering af bade faciliteterne for gæster, samt ideskitse til fremtidig 

spulepladser ved kranen. 

 

Som en konsekvens af sene tilmeldinger, er der bestilt 7 stk. ekstra 3T stativer, men ellers 

lukkes stativ leasing kontrakten den 1/12 2010. 

 

Mit oplæg til årets regnskab og næste års budget er fremsendt. 

 

Det går så godt med håndteringen af  bådoptagningen, så brugen af frivillige hjælper kan blive 

mindre. Havnefogeden  styrer fremover brugen og uddannelse af de frivillige hjælpere. 

             

      

4. Høringssvar fra Kommunen vedr. havne areal. 
Ambaet afventer kommunens afgørelse og henholder sig til brugsret aftalen. OEL skriver til 

kommunen 

 

5. Oplag Djan Mørk 
 Djan Mørks´s opslag er blevet behandlet. OEL skriver til Djan Mørk. 

 Bestyrelsen er af den holdning, at vi altid gerne vil drøfte saglige og konstruktive ideer til     

forbedringer. 

  

6. Budget udkast 
     Gennemgået, og justeret til. 

     Under investeringer er der bla. planlagt en større gennemgribende renovering af toiletterne og  

     nyt tankanlæg for diesel med integreret betalingsanlæg.  

 

7. Månedsbalance Okt. 
     Gennemgået. 

     Månedsbalancen udviser et underskud på -204000,- hvilket er 8000,- dårliger end  

     sidste år. Året til dato viser et overskud på 988000,-. hvilket er 284000,- bedere end sidste år. 

    

 

8. Lukket møde løn regulering Alex, ansættelses aftale Jan og Alex. 

      

  

9. Eventuelt 
     Den tidliger beslutning om at der må grilles med kul i bådene, skal tages op på næste møde og  

     diskuteres igen. 

 

     Næstkommende møder: 

      

 

     16. december ,  Budget udkast 2 + godkendelse 


