
Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat 

 
Mødeart:     Bestyrelsesmøde               Møde nr.  82      Dato 25-03-2010      

Mødested:   Assens Marina kontor        Start kl. 19.00    Slut   Kl.  21.30  

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

   Jan Anker Andersen(JAA), Ulla Henriksen (UH), Tom Pedersen (TP), 

  Alex Hansen (AH). 

   

Afbud:   Claus Nicolaisen (CN) 
 

 

 1.                                    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.                                 Orientering fra formanden (OEL) 

3.  Orientering fra havnefogden (udsendt) 

4.                                       Orientering fra kranudvalg 

    Tids- og handlingsplan (TP) 

    Projektregnskab (PRJ) 

    Information til marinaens brugere (AH)                      

                     5.  Regnskab 2009 (PRJ)                                   

6.   Assens marina infofolder (UH) 

7.     Eventuelt 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
     Referat godkendt 

 

 

2. Orientering fra formanden. 
     Tom P og Alex bedes orienterer om forureningssag på campingpladsen med bådmaling. 

     I forureningssager handler alle i bestyrelsen og efterfølgende overdrages sagen til 

     havnefogeden. 

 

     Møde med Borgmester Finn Brunse fredag d. 26. marts – emner 

 Præsentation af arkitektfirmaets Sunke´s forslag til projekt campingplads/marina 

 Orientering og afklaring omkring benzin/dieselsalg på marinaen. 

 

     Udover repræsentanter fra arkitektfirmaet deltager Ole Eichner og Tom Pedersen. 

 

     Borgmesteren orienteres endvidere omkring stendige i forlængelse af Næshusene. 

     Kan eventuelt bruges til udbygning af læmole 

     Desuden forespørges om kommunen vil være meddebitor på leasingaftale. Har betydning for 

     renteniveauet. 

 

     Brev fra Djan Mørk og Henning Andersen blev drøftet og brev bliver udsendt til de pågældende. 

 

  



 

          

3. Orientering fra havnefogeden. 
Så er is alarmen afblæst, vi slap med 3 optrukne samt 9 knækkede pæle, som vil blive ordnet så 

snart den sidste is omkring bor G er væk.  

  

Det har ikke kun været negativt at have is i marinaen, da vi har udnyttet, at kunne ”gå på 

vandet” og foretage nødvendige reparationer på broerne. 

  

Flere af vores skilte vil i den kommende tid blive udskiftet med læsbare samt opdateret tekster 

og billeder, bl.a. vil nogle af de store bådpladser blive forsynet med et skilt der fortæller 

gæstesejlerne, at denne plads er forbeholdt både over 12m. 

  

Vi har nu fået foretaget jordbunds boringer ved traveliften og langs stenmolen, hvor den nye 

kran og spunsvæg skal placeres, og forventer senest i uge 13 at have at resultat af 

undergrundens beskaffenhed. 

  

Tommy har mundtligt meddelt mig, at der ikke åbnes for tankanlægget i år grundet 

omkostningerne med at få godkendt tankene. 

  

Marina kontoret vil have åben nogle timer hver dag i påske perioden 1. til 5. april, 

      for bådløft samt udlevering af slibemaskiner. Toiletter og bade vil også være åbne. 

 

 

4. Orientering fra kranudvalget 
     Kranudvalget informeret om at der er fundet én potentiel leverandør til kranløsning, 

     hvor der leveres en komplet løsning af fundament og kran dvs. et nøglefærdig system, 

     til brug for havnens medarbejdere. 

 

     Arbejdsfordeling mellem kranudvalget og Alex er på plads. Der disponeres først når hele 

     bestyrelsen er orienteret. 

 

     Stativer – der indledes et samarbejde med en erfaren leverandør. 

 

     Vogn - traktor bliver der først taget stilling til når valget af stativer er taget. 

 

     Projektregnskab følges og udarbejdes af PR med hjælp fra Alex. Løbende afrapportering 

 

     Finansieringsmodel – forslag til alternative finansieringsmodel udarbejdes (PR, OEL og CN) 

     Oplæg præsenteres den 22. april. 

 

     Tilpasning af regulativ JAA, UN og AH. 

     Regelsæt for bådvogne, stativer, telte m.v. præsenteres den 22. april 

 

     Finansieringsmodel – der er kontakt til 4 leasingfirmaer. 

     Indstilling til beslutning præsenteres d. 22. april af PR. 

 

     Information - Alex udsender nyhedsbrev omkring kranprojektet efter behov. 10 – 15 linjer. 

 



 

5. Månedsbalance januar/februar UH/PR  
     Månedsbalancen blev gennemgået og taget til efterretning. 

     20 er i restance. 4 Amba ejere og 16 lejere.  

 

     Ledige bådpladser – markedsføres via hjemmesiden (AH) 

    

 

6. Assens marina infofolder (UH) 
     Infofolder UH og Alex laver folderen færdig. CN sørger for sponsorstøtte. Deadline 1.maj. 

 
 

7. Eventuelt 
     Broerne sprøjtes med algefjerne. 

     To personer er fundet til assistance i forbindelse med Næshusene. 

     Alternativt rengøringsfirma tages ind i år. 

     Mulighed for pasning af grønne arealer – Nordic Sugar. AH tager kontakt til Erik Andersen. 

     Tankanlæg – CN og Alex har møde med Hamag 6. april 

     Maritimdag 19. juni. Der udsendes program senere. 

     Pælebankning – der er indhentet tilbud fra to leverandører. Alex styre processen.  

     Årsmærker udleveres ifm. forevisning af betalt forsikring. 

     Reparation på broer foretages nu af egne medarbejdere. 

     Der er udarbejdet arbejdsplan for Jan ifm. reparation og vedligeholdelse. 

 

  

     Næstkommende møder 

      

     22. April 

     10. Juni 

     19. August 

     23. September 

     28. Oktober 

     16. December 

 
Ref. OEL 


