
Assens Marina Amba 
 
Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  136 Dato: 16.03.2016 
Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   
Mødedeltagere: 
 
Hans Mørkebjerg (HM), Anders Lemmergaard (AL), Hilmer Storm (HS), Alex Hansen 
(AH), Henrik Larsen (HL), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ), Øjvind Poulsen (ØP)                
           
Fraværende:  Per Møller    

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra formanden 3. Regnskab (AH) 4. Referat fra mødet om parkering på Næsområdet d. 28.01.2016 (ØP) 5. Referat fra Næsmødet d. 15.03.2016 (ØP) 6. Status på ny hjemmeside (AL) 7. Status på Vild med Vand projektet, Havnens Dag (PM – HM) 8. Referat fra møde med Destination Fyn vedr. fælles markedsføring af de Fynske Havne (HJ) 9. Erstatnings ansvar ved ikke anvendelse af marinaens standard bådstativer (HM) 10. Status på opkrævning af restanser (HJ) 11. Status på i gang værende opgaver (AH – HS) 12. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 13. Eventuelt. 14. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder   

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 
 
2:  Orientering fra formanden 
Formanden refererede kort, at der sker udskiftning i bestyrelsen for Assens Havn – vi forventer 
ikke at udskiftningen af medlemmer får betydning for vores drift af marinaen, og ser frem til et 
fortsat godt samarbejde. 
3:  Regnskab 
Tallene følger vores budget og rykker for betaling af pladsleje er sendt til de pladsejere, der ikke 
har betalt til tiden.  Der resterer ca. 10% af indbetalingerne for pladserne på nuværende tids-
punkt. 
Dieselprisen justeres ned som følge af de faldende brændstofpriser. 
Takstbladet justeres til de gældende priser for 2016 – priser for gæstesejlere justeres pr. 1. juli 2016 og bliver følgende: 
  0-10 meter  kr.    140 
  10-12 meter  kr.    170  
  12 -->  kr.    210 



4:  Referat fra mødet om parkering på Næsmødet 
Møde med Assens Kommune, Feriehusene, Assens Søsportscenter, Assens Marina med temaet 
’trafik og parkering på Næs’.  Der er enighed om at lade Assens Kommune stå for P-pladserne – 
herunder skiltning, placering af P-pladser og vedligehold. 
Videre går alle brugere ind for at hele området bliver en 30 km-zone. 
Ved arbejde med kran, spuling m.v. vil der blive lukket for gennemgående trafik – der vil blive 
etableret en gennemkørsel ved slæbestedet. 
Placering af skurvognsplads og oplagsplads til brug for arbejdet med opførelse at gangbroen på 
læmolen og molehovedet er drøftet på et formøde forud for Næsmødet. 
 
5:  Referat fra Næsmøde 
Anders Dam fra Assens Kommune orienterede om klimasikring af havn og by. 
Status på projekt 360° Havn og Bælt – udbud forventes til april, afklaring omkring valg af 
entreprenør vil ske medio maj 2016.  Selve projektet forventes færdigt ultimo november. 
Parkering på Næsområdet blev drøftet – se pkt. 4. 
Vild med vand/Havnens dag blev der tillige orienteret om, som vil løbe af stablen d. 29. maj – 
der vil blive forskellige aktiviteter for besøgende – se pkt. 7. 
Træskibene besøger Assens igen i år – 27. juli. 
6:  Status på ny hjemmeside  
Udseende og design er stort set på plads – tekster og indhold skal revideres – og planen er at 
siden skal være i drift fra primo maj.   
 
7:  Status på Vild med Vand/Havnens dag 
I uge 18 kommer flyers samt skilte, der oplyser om arrangementet. Bådejere i marinaen 
opfordres til at være i marinaen under arrangementet og eventuelt indbyde gæster til en sejltur.  
Reservér gerne datoen d. 29. maj allerede nu. 
 
8:   Referat fra Destination Fyn vedr. fælles markedsføring af de Fynske Havne 
Udvikling Fyn vil gerne markedsføre de Fynske Havne og har derfor haft indkaldt de Fynske 
havne – det er dog vanskeligt at få en fælles holdning blandt havnene.  Umiddelbart ser det ud 
til at en given markedsføring primært vil gavne de sydfynske havne. 
 
9:  Erstatningsansvar ved ikke-anvendelse af marinaens standard stativer 
Det er besluttet, at på grund af et eventuelt erstatningsansvar vil marinaen, efter 1. august 
2016, ikke længere trække rundt med bådejernes trailere. Det betyder, at bådejeren selv skal 
benytte eget køretøj, til at flytte den hen på den plads som marina personalet anviser i samråd 
med bådejeren.   
 



Fra 2016 skal alle både have løftemærker påsat, således at det er tydeligt, hvor stropper til løft 
skal være.  Det er bådejers ansvar at løftemærkerne placeres korrekt i forhold til, hvordan båden 
må løftes. 
Dette indarbejdes i marinaens reglement. 
 
10:  Status på opkrævning af restancer 
Der er udsendt rykkere ved anbefalet brev til de restancer, der er gamle – der sker løbende op-
følgning.  Påkrav om at bådejere i restance skal fjerne båden fra marinaens område, udsendes 
også nu. 
 
11:  Status på igangværende opgaver  
Der er god gang i pælemontering – 22 pæle er skiftet og monteres med gaffel til fortøjning. 
Internet på marinaen skrider planmæssigt frem. 
Rengøring på marinaens toiletter og baderum opgraderes således at der i højsæsonen sker 2 x 
fuld rengøring dagligt. 
Derudover udskiftes dispensere og der opsættes spritdispensere for en opgradering af hygiejnen 
på toiletterne. 
 
12:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ingen medlemmer ønskede ordet. 
 
13:  Eventuelt 
Generalforsamling i FLID:  HS, PM og HM deltager den 31. marts 2016. 
Benzintransportvogn:  Opgaven følges op af ny havneleder 
 
 
 
14:  Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder 
02. maj 2016 
02. juni 2016 
23. august 2016 
20. september 2016 
 
 
Godkendt: 


