
Assens Marina Amba 
Næsvej 29. 

Mødereferat 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 83 Dato:  29.04.2010  

Mødested: Marinakontoret Start:19.00 Slut: 22.00 Side:  

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

       Jan Anker Andersen (JAA),   Tom Pedersen (TP),  Claus Nicolaisen (CN), 

                            Alex Hansen (AH). 

Fraværende:     Ulla Henriksen (UH) 

 

 1.                                    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.                                 Orientering fra formanden (OEL) 

3.  Orientering fra havnefogeden (udsendt) 

4.                                       Orientering fra kranudvalg 

    Tids- og handlingsplan (TP) 

    Byggeregnskab/finansiering (PR) 

    Information til marinaens brugere (AH)               

                      5.  Regnskab marts 2010 (PR)                             

6.     Eventuelt 

  

Øvrige ansvarsområder: 

Kranudvalg. TP, Tankudvalg. CN, Informations materiale. UH, Regulativudvalg. JAA 

 

1.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
    Referatet godkendt 

   

2. Orientering fra formanden. 
    TP og OEL har haft møde med Borgmester Finn Brunse. Vi afventer tilbagemelding omkring 

    overdragelse af tankanlæg og brohoved i forbindelse med protokollatet. Der henvises i øvrigt til 

    nyhedsbrev udsendt i uge 16. 

 

3. Orientering fra havnefogeden. 
    Jeg har bestilt en flyde platform ovre fra værftet, så vi i fremtiden selv kan foretage reparationer 

    på broerne. Så snart den kommer, går vi i gang med at trække de nye pex vandrør på bro Z. 

 

    Vi er også ved at få opstillet en midlertidig 4000 l dieseltank ved liften, som dog kun må betjenes 

    at havnens personale. 

 

    Da der har vist sig stor interesse for at ligge i Assens Marina, er vi begyndt at skrive folk op på en 

    venteliste. 

 

    Z, A, B og C broerne har på siden, fået monteret et lille øje udfor hver indhaler line. Bådejerne 

    bedes hver især selv binde deres liner fast til øjerne, men husk nu at linen skal hænge slap ned,  

    så en båd ikke kan komme til at skubbe så meget, at det hiver i fortøjningspælen.       

 

 



 4. Orientering fra kranudvalg 

 
a. Endt eftersyn af den gamle lift.                                                                             

Efter det sidste eftersyn vil der komme en endelig rapport. Det foreløbige bud fra 

SKS kraner, som har lavet eftersynet er, at det vil blive meget bekostelig at få den 

sat i stand samt at det vil være en meget kortsigtet løsning. Når den endelige 

rapport foreligger, vil den blive udleveret efter ønske til brugere af havnen.                                                               

b. Indstilling fra kranudvalget om køb. Bilag udsendt af TP d. 18. april. 

c. Kran: DK Kran er kommet frem med en total løsning på 30T svingkran, inkl. 

fundament, løfte åg og kaj anlæg. LP Yacht er kommet med den bedste løsning på 

stativer og transportvogn. Alex undersøger forsikringsforholdene. NC Nielsen er 

kommet med tilbud på en god brugt 4,5T truck, som kan magte opgaven.                                                                                   

Bestyrelsen har godkendt at DK kraner skal levere kranløsning.              

Bestyrelsen har godkendt at LP Yacht skal levere stativer og vogn løsning. 

Bestyrelsen har godkendt at NC Nielsen skal levere trucken til levering tidligst den 

1. juli 2010.                                                                                                                 

Vedr. tankløsningen afventer vi de endelige tilbud.     

d. Finansiering. PR og OEL har kontakt til flere forskellige finansieringsselskaber 

som er klar til at løfte opgaven. Afklaring forventes i uge 18.                                                                                          

Vedr. brugernes betaling af stativer har bestyrelsen vedtager at der bliver 2 

løsninger.                                                                                                                  

1. brugeren kan købe brugs retten.                                                                             

2. brugerne kan leje stativet.  

e. Der vil blive afholdt et informations møde om hele løsningen d 25/5. Indbydelse 

sendes ud. Ejgil præsenterer Kranen, Tom stativer, vogn og truck, Jan regulativer, 

og Claus supplerer.  Dolberg bliver ordstyrer. Leverandører indbydes tilsvarende. 

 

 

 5. Regnskab marts 2010 
     Månedsbalance januar/februar UH/PR 

     Gennemgået og godkendt.   

 

 

6. Eventuelt 
     Intet at bemærke. 

 

Næstkommende møder: 
  

10. juni 

19. august 

23. september 

28. oktober 

16. december 

 

Ref. CN 


