
Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Referat 

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 122 Dato:  18.09.2014 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00  Sider: 2 

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Alex Hansen (AH), Kristian Nielsen (KN), 

Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB) 

Fraværende: Øjvind Poulsen (ØP), Henrik Larsen (HL), Henrik Werchmeister (HW)  

 

 1.                                    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

                      2.  Orientering fra formanden 

 3.                                 Regnskab 2014 (AH) 

4.  Budget 2015 (AH)  

5.  Status på igangværende opgaver (AH) 

6.  Vedligeholdelse af broerne (HM, AH)  

7.  Forretningsorden (HL) 

8.  Markedsføring af Assens Marina (HM) 

9.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

10.  Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt af de fremmødte medlemmer og underskrevet. 

 

2. Orientering fra formanden.  

Der var intet til dette punkt. 

 

3. Regnskab 2014 (AH).  

Regnskabet blev gennemgået af Alex. 

 

4. Budget 2015 (AH).  

Budgettet blev gennemgået og drøftet.  

Nye takster til næste år blev vedtaget, de vil fremgå af det opdaterede takstblad for 2015. 

 

5. Status på igangværende opgaver (AH).  

En ny løfteanordning til afhjælpning af tunge løft af store træklodser og stålbukke er blevet indført, 

og godkendt af arbejdstilsynet. 

Den 6. oktober begynder Palle Johansen at lægge fliser ved masteskuret. 

Materialegården er snart ryddet og klar til bådoplæg. 

Hans gennemgik forslaget til ny vejføring, som nu er aftalt med Assens Kommune. 

Mobiltanken til benzin er udsat til næste forår. 

Mastekranen bliver ændret, så den får variabel højde. 



 

6. Vedligeholdelse af broer (HM, AH). 

Alex afprøver hvor lang tid det tager, at renovere et eller flere brofag, for derefter at komme med et 

estimat, om hvor lang tid det tager og hvad det koster. 

 

7. Forretningsorden (HL). 

Punktet er udsat til næste møde. 

 

8. Markedsføring af Assens Marina (HM).  

Alex orienterede om, at vi har en stand på BOAT 2015 messen i Fredericia. 

Hjemmeside: Der blev givet udtryk for at vores hjemmeside burde friskes op, men der kom ingen 

konkret løsning på hvordan vi gør det og hvem der tager sig af opgaven. 

 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Palle meddelte, at hans private mastevogn må benyttes af marinaens bådejere på ubestemt tid. 

Der blev nævnt nogle emner til bestyrelsesposter, til næste generalforsamling, men ingen af 

emnerne er endnu blevet spurgt. 

 

10. Eventuelt. 

Alex orienterede om et par dårlige betalere af driftsbidrag/ pladsleje, og at det næste skridt er at 

sætte advokat på. 

 

Referent: Helge   

 

   

 

   

     

               

                     

                       

   

 

 


