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 Assens Marina A.m.b.a. 
Næsvej 29. 

Referat 
 

Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 94 06.10.2011 

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

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Werchmeister (HW), Ole Jacobsen (OJ),  

Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ)    Kristian Nielsen (KN)             
Fraværende:        Øjvind Poulsen (ØP), Britta Jensen (BJ), 

 

1.                   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2.               Orientering fra formanden 

3. Regnskab 2011  

4.                   Orientering om igangværende opgaver (AH)  

5. Ændring af regulativet for Assens Marina   

6. Lokalplan for de havnenære arealer 

7. Oprettelse af PR/sponsor udvalg               

                      8.       Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet godkendtes og blev underskrevet. 

  

2. Orientering fra formanden 

Pumpehuset er solgt, og købesummen er afregnet. 

Næsmødet: 

Problemerne med læmolen blev drøftet på mødet og det må konstateres, at kommunen 

ikke har afsat penge til renovering af læmolen i deres budget. Kommunen vil forsøge at 

skaffe midler til renovering af læmolen i statens såkaldte havnepakke 3. 

 

3. Regnskab 2011 

Regnskabet følger budgettet. 

 

4. Orientering fra havnefogeden. 

Udførte opgaver siden 1/9: 

 Godkendt tinglysning af kran og spuns fra myndighederne. 

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

 Beplantning med hortensia ved legepladsen ud imod næsvej. 

 Opsætning af lys, strøm og vand ved svingkran, til 2 højtryksrensere. 

 Svingkranens vægtangiver fungerer nu.  

 Der er lavet regnvandsafløb ved bro G og 4 regnvandsfaskiner ved det store maste-

skur. 

 Årlig sikkerhedsgodkendelse af mastekran og svingkran er gennemført.  

     Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned: 

 Revidering af Marinaens regulativer. 

 Opsætning af ekstra mastehylder på ydersiden af det store masteskur imod øst, samt 

etablering af halvtag udover.  

 Er begyndt selv at foretage bilags indtastninger i e-conomic. 

 Udarbejdelse af en APV. (arbejdsplads vurdering) 

 Venter på slutdokumentationen for svingkranen. 
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 Beplantning med høstanemoner omkring alle træer i marinaen. 

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

år. 

Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder: 

 Oplægning af støttestolper under bro F. 

 Fastskruning af løse brædder på alle broerne. 

 Udskiftning af ca. 15m fenderliste langs forskellige broer. 

 Opsætning af elektronisk informationsskærm ved havnekontoret. 

 Opsætning af musikanlæg, billeder samt blomster på toiletter. 

 Indkøbe dieselanlæg samt udarbejde ansøgning derom til kommunen. 

 Opsætning af afskærmning omkring kommende dieselanlæg. 

 Færdigbygning af endebro ved bro B. 

 Opsætning af nye bådplads skilte. 

 Opsætning af reklame/informationstavler ved kontoret og broerne.   

 

5. Ændring af Regulativet for Assens Marina.  

Regulativet er vedtaget af bestyrelsen, dog kan Helge ikke anerkende pkt. 8.1.3.    

Regulativet er omdøbt til Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. og vil snarest 

blive lagt på marinaens hjemmeside.   

 

6. Lokalplan for de havnenære arealer. 

Planen er drøftet. Vi har visse indsigelser, Hans og Ole udfærdiger notat/kommentarer 

til kommunen.  

 

7. Oprettelse af PR/sponsor udvalg. 

Der oprettes et PR-udvalg til varetagelse af havnens interesse, herunder salg af bådplad-

ser.  

 

8. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

23.10..2011. 

Referent KN 

 


