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Assens Marina A.m.b.a. 
Næsvej 29. 

Referat 

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 92 Dato:  7.6.2011 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Sider: 1-4 

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

Jacobsen (OJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH)                

Fraværende:      Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra havnefogeden 

4.                   Orientering fra møde med kommunen  

5. Status på nyt tankanlæg 

6. Orientering om igangværende opgaver 

7. Tilbud fra Gert Løvgren (se fremsendt mail)               

                      8. Oprettelse af PR/sponsorudvalg 

                      9. Ændring af regulativ for Assens Marina 

                     10. Salg af Danisco pumpehus 

                     11. Regnskab 2011 

                     12. Månedsbalance 

                     13. Eventuelt 

 

  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet godkendtes uden kommentarer. 

  

2. Orientering fra formanden 

Information fra Amba’et i form af nyhedsbrev er færdigredigeret, klar til udsendelse. 

Publiceres på hjemmeside/opslagstavle og sendes til redaktører af klubbladene. 

 

3. Orientering fra havnefogeden. 

De sidste både er ved at blive fjernet langs marinaen, så vores grillpladser kan komme 

op inden pinsen. 

 

De nye jernpæle til fortøjning, hvoraf vi selv forestår monteringen af plastikkåben, ser 

ud til at fungere rigtig godt, også på jolle broen. For nuværende er vi færdige med at 

slå pæle. 

 

Der er lagt ca. 20 tons ny asfalt belægning forskellige steder på veje og stier. 

 

Bom ved slæbested er defekt efter asfaltpålægning og repareres. 

 

Bådpladserne markeres med skilte på broen, der viser pladsnummer, længde og 

bredde, så det kan læses fra bassinet. Pris kr. ca. 35.000. 
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Ønske om at forsyne havnekontoret med dankort og kasseapparat imødekommes. 

Tilbud om at erstatte manglende transportvogne fra en af havnens leverandører med 

ret til at reklamere på vognene accepteres. 

 

Muligheden for privat brovogn fastlåst til de enkelte broer, som det forefindes ved A-

broen, accepteres. 

 

4. Møde med kommunen. 

AH, OJ og HM har været til møde med Assens Kommune til orientering om den 

kommende lokalplan. Arbejdet med denne er kun lige begyndt, så der er givet tilsagn 

om, at Amba’et som part i sagen vil blive hørt og kan gøre sin indflydelse gældende 

inden endelig fremlæggelse. 

 

5. Status på nyt tankanlæg. 

Der er stadig tilbud undervejs på tankanlæg, tilbuddet skal vurderes, inden der kan 

søges om kommunal godkendelse. Det betyder, at vi må klare os med den midlertidige 

løsning i hele indeværende sæson. 

 

6. Orientering om igangværende arbejder. 

Udførte opgaver siden 17/3: 

 Nedtagning af gavl samt optagning af dræn på midlertidig vaskeplads. 

 Udfyldning af huller langs vej med knust beton. 

 Beklædning af lille skråbro imellem bro A og service kajen. 

 Bankning af 8-9 pæle (vi er oppe på ca. 20 pæle) 

 Opgravning af ca. 20-30 m3 foran kran. 

 Samling af ca. 30 stativer. 

 Indkøb af redningsstiger til broerne. 

 Etablering af udslagsvask på gavlen af havnekontoret overfor dame toilettet. 

 Færdiggørelse af belægning foran kran samt adgangsveje til bro A og B. 

 Etablering af nyt vandsystem i pex rør på bro G. 

 Afstivning af ydrestolper for enden af bro B, mhp. at lave en endebro. 

 Asfaltering af huller i veje, stier og langs ny stenbelægning ved kran. 

 Etablering af aflåselige skabe i masteskur til slibemaskiner. 

 Færdiggørelse af depot rum i en del af det gamle masteskur. 

 Fjernelse af 5 stolperester foran kran, samt afmærkning af lav grund.  

 

    Igangværende eller nært forestående arbejder de næste 2-3 måneder: 

 Oplægning af støttestolper under bro F. 

 Fastskruning af løse brædder på alle broerne. 

 Udskiftning af ca. 15m fenderliste langs forskellige broer. 

 Udglatning af område langs nyt masteskur 

 Bygning af endebro ved bro B. 

 Sortering og udsmidning af gamle bukke fra bukkepladsen.  

 Opsætning af redningsstiger på broerne. 

 Udarbejdelse af en APV. (arbejdsplads vurdering) 

 Opsætning af informationsskærm ved havnekontoret. 

 Opsætning af musikanlæg, sæbeholdere, duftbokse, billeder samt blomster på toiletter. 

 Klarmelding af kran og spuns til myndighederne. 
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 Ansøgning til kommunen samt indkøb af dieselanlæg. 

 Opsætning af afskærmning omkring kommende dieselanlæg. 

 Færdiggørelse iht. mangelliste for kran. 

 Revidering af vores regulativer. 

 Opsætning af nye bådplads skilte. 

 Begynde selv at foretage bilags indtastninger i e-conomic. 

 

7. Tilbud fra Gert Løvgren. 

Bestyrelsen tager med tak imod tilbuddet om visionsmøder, men ønsker at vende 

tilbage hertil på et senere tidspunkt, da der ikke p.t. er økonomiske muligheder for nye 

tiltag. 

 

8. Oprettelse af PR/sponsorudvalg. 

Der er behov for en indsats omkring markedsføring af marinaen med henblik på salg 

af ledige pladser. Idéer med hensyn til målgrupper, kommunikationsveje og øvrige 

tiltag, personer til at varetage opgaven m.m., udarbejdes med henblik på aktivering til 

efteråret. 

 

9. Ændring af regulativet for Assens Marina. 

Redaktionelle og andre ændringer af regulativet er under udarbejdelse. AH laver 

færdigt oplæg til bestyrelsen til kommentarer og eventuelt korrektioner. 

 

10. Salg af Danisco pumpehus. 

Det vedtages at videresælge pumpehuset til Assens Skibsværft. Advokat Dolberg 

kontaktes for iværksættelse af salget. 

 

11. Regnskab 2011 

 

12. Månedsbalance. 

Balancerne foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men udsendes til bestyrelsen, når 

de er færdiggjort. 

 

13. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

19.06.2011 

Referent ØP 

    

  

  

 


