
Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Referat 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 135 Dato:  25.01.2016 

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

Mødedeltagere: HM, ØP, HJ, PM, AH, HS    

Fraværende: AL, HL, IF 

 

  

  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Præsentation af ny havneleder 

3. Konstituering af bestyrelsen 

4. Orientering fra formanden 

5.  1. kvartals regnskab 2015/2016 (AH) 

                      6.  Status på ny hjemmeside (AL) 

 7.  Status på Vild med Vand projektet, Havnens Dag (PM) 

 8.  Møde med Kommune om parkering på Næsområdet (HM)

 9.  Status på i gang værende opgaver (AH) 

 10.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

 11.  Eventuelt. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Præsentation af ny havneleder. 

Hilmer Storm blev præsenteret for den tilstedeværende bestyrelse. HS har allerede deltaget i 

det årligt møde med andre marinaer på Fyn, og vil i starten af februar også deltage i 

kursusaktivitet vedrørende vedligeholdelse af havn og havneværker.  

 

3. Konstituering af bestyrelsen. 

ØP næstformand, HJ kasserer, HL sekretær (tovholder på ’Sikkerhed på havnen’). 

Øvrige opgaver: PM ’Vild med vand’, AL hjemmeside, IF pladsorden. 

 

4. Orientering fra formanden. 

Formanden har modtaget henvendelse fra Preben Heide vedrørende plads til autocampere. 

Der henvises i første omgang til kommunens aftale med Per Blåbjerg, og det meddeles 

samtidig, at marinaen er positivt indstillet overfor autocampere på området. 

 

’Destination Fyn’, en afdeling af Udvikling Fyn, har inviteret til møde vedrørende 

markedsføring af Fyns marinaer i samarbejde med turistforeninger. Mødet afholdes 11.2.16. 

 

5. Første kvartals regnskab 2015/2016 (AH) 

Første kvartals regnskab bærer præg af vintersæsonens lave aktivitetsniveau. Der er således 

på nuværende tidspunkt kun anvendt ca. 10% af det samlede udgiftsbudget. Der er ingen 

afvigelser i forhold til det forventede. 



 

       2. 

 

6. Status på ny hjemmeside (AL). 

I AL’s fravær præsenteres oplægget til hjemmeside af formanden. Arbejdet er langt fremme 

og kræver finpudsning samt oplæring i brug og redigering. Den forventes klar ultimo april. 

Hjemmesiden kommer til at indeholde liste over samt beskrivelser af bådpladser, der kan 

købes. 

 

7. Status på Vild med Vand projektet, Havnens Dag (PM). 

Der har været afholdt møde med Udvikling Assens (Assens Kommune), og der afholdes 

yderligere møde den 4.2.2016 kl. 17 i Søsportscentret, hvor alle interessenter inklusive 

Havnegrillen deltager. Der er planlagt forskellige aktiviteter omkring Havnens Dag, som 

afholdes den 29.5.2016 og styres fra marinatorvet med følgende aktiviteter: deltagelse af 

natur/miljøvejleder, krabbevæddeløbsbane forventes etableret, Tryg beskæftiger sig med 

sikkerhed ved havnen, forskellige sportsaktiviteter som cykelløb, kajakpolo o.l. er under 

overvejelse. 

 

Fra Vild med Vand er der ønske om yderligere et arrangement for at opfylde deres 

betingelser for deltagelse. 

 

8. Møde med Kommune om parkering på Næsområdet (HM). 

Der afholdes møde den 28.1.2016 med Assens Kommune med deltagelse af marinaen, 

ferieboligerne og Søsportscentret. Emnerne er: styring af trafikken på Næsvej og liftvejen 

generelt og i forbindelse med afspærring ved kranen, når der arbejdes med bådene. 

Endvidere skal der planlægges, hvordan parkeringsforholdene i forbindelse med øget behov 

på grund af moleprojektet kan planlægges. 

 

9. Status på i gang værende opgaver (AH). 

Der skal trækkes lyslederkabler samt opsættes sendemaster til internetforbindelsen.  

Flydebroen skal renoveres, og der skal etableres krabbevæddeløbsbane i forbindelse hermed. 

De manglende pladsskilte på broerne skal monteres. 

’Mandagsholdet’ er ved at lægge sidste hånd på indretningen af det røde skur og er klar til 

nye opgaver. 

Der skal udarbejdes vejledninger til HS. 

 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Intet. 

 

11. Eventuelt. 

4 brugere i marinaen er i længerevarende restance med betaling af driftsbidrag til et samlet 

beløb af ca.70.000 kr. Rykkerskrivelser med varsel om inkasso ved manglende betaling 

udsendes. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 16.3.2016. 

 

Referent ØP.                          

 


