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Assens Marina A.m.b.a. 
Næsvej 29. 

Referat 
 

Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 93 Dato:  1.9.2011 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.30 Sider: 1-2 

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Henrik Werchmeister (HW), 

                            Ole Jacobsen (OJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ)                

Fraværende:      Kristian Nielsen (KN) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering om igangværende opgaver (AH) 

4.                   Ændring af Regulativet for Assens Marina (AH) 

5. Status på nyt tankanlæg (AH) 

6. Lokalplan for de havnenære arealer. 

7. Status på ansøgning om uddybning af havnen.               

                      8. Oprettelse af PR/sponsorudvalg 

                      9. Status på salg af Danisco pumpehus. 

                     10. Regnskab 2011. 

                     11. Månedsbalance. 

                     12. Eventuelt. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet godkendtes og blev underskrevet. 

  

2. Orientering fra formanden 

Nedgravede jordtanke og hegn omkring anlægget fjernes efter planen, i næste uge af 

kommunen.  

 

Lønforhandlinger med Jan og Lene er gennemført. 

Ansættelsesforhold for rengøringshjælpen gennemgås og justeres om nødvendigt. 

 

3. Orientering fra havnefogeden. 

Udførte opgaver siden 7/6: 

 Udglatning af område langs nyt masteskur 

 Sortering og udsmidning af gamle bukke fra bukkepladsen. 

 Oprydning på bukkepladsen. 

 Flytning af både foran campingpladsen 

 Flytning af de sidste 8 både fra deres faste stativer til de mobile stativer. 

 Opsætning af redningsstiger og 5 m lange bådshager på broerne. 

 Opsætning af sæbeholdere, duftbokse samt nyt trappetrin ved toiletterne. 

 Etablering af dankortterminal samt kasseapparat på kontoret. 

 Yderste 2 stolper for enden af bro B, er blevet forstærket, så der kan etableres en 

endebro. 

 

Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned: 

 Revidering af Marinaens regulativer. 

 Godkendt tinglysning af kran og spuns fra myndighederne. 

 Begynde selv at foretage bilags indtastninger i e-conomic. 
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 Opsætning af nye bådplads skilte. 

 Udarbejdelse af en APV. (arbejdsplads vurdering) 

 Etablering af midtermur i træ foran kranen, til afskærmning når der spules. 

 

Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder: 

 Oplægning af støttestolper under bro F. 

 Fastskruning af løse brædder på alle broerne. 

 Udskiftning af ca. 15 m fenderliste langs forskellige broer. 

 Opsætning af informationsskærm ved havnekontoret. 

 Opsætning af musikanlæg, billeder samt blomster på toiletter. 

 Indkøb af dieselanlæg samt udarbejdelse af ansøgning derom til kommunen. 

 Opsætning af afskærmning omkring kommende dieselanlæg. 

 Færdiggørelse iht. mangelliste for kran. 

 Færdigbygning af endebro ved bro B. 

 Etablering af regnvands faskine ved bro G og det nye masteskur. 

 Undersøge muligheden for, at Marinaen kan tilbyde sejlere gratis internet til næste år. 

 Opsætning af reklame/informationstavler ved kontoret og broerne.   
 

4. Ændring af Regulativet for Assens Marina. 

Regulativet er ved at være klar til offentliggørelse. Det endelige udkast er under 

redigering. 

 

5. Status på nyt tankanlæg. 

Vi afventer tilbud fra de sidste aktører vedrørende etablering af tankanlægget, inden 

endelig beslutning kan tages. 

 

6. Lokalplan for de havnenære arealer. 

Der afholdes møde med kommunen tirsdag den 6.9., hvor HM, OJ og AH deltager. 

Der arbejdes på at undgå vejføring langs havnebassinets sydkant. 

 

7. Status på ansøgning om uddybning af havnen. 

Ansøgning om klapningstilladelse er stadig ikke godkendt, så vi afventer. 

 

8. Oprettelse af PR/sponsorudvalg. 

Udskydes til næste møde. 

 

9. Status på salg af Danisco pumpehus. 

Endelig underskrift foreligger endnu ikke på grund af bortrejse, men salgsbeløbet er 

deponeret. 

 

10. Regnskab 2011. 
Regnskabet gennemgås, kommenteres og godkendes. Der forventes et endeligt 

overskud på kr. ca. 300.000,- 

 

11. Månedsbalance. 

Ingen kommentarer. 

 

12. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

11.09.2011. 

Referent ØP 


