
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  129 Dato: 26.05.2015 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.20 Side:   

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg(HM), Anders Lemmergaard(AL), 

                           Per Møller(PM), Alex Hansen(AH), Øjvind Poulsen(ØP), 

                           Henrik Larsen(HL), Ivan Frost(IF), Helge Jakobsen (HJ) fra kl. 20.30 

Fraværende: 

 

 

 

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2 Orientering fra formanden 

3 Regnskab        (AH) 

4 Møde med banken    (HM, AH, HJ) 

5 Vild med Vand-projektet, nedsættelse af arbejdsgruppe? 

6 Status på Realdaniaprojektet ved læmolen (HM) 

7 Status på igangværende opgaver  (AH) 

8 Status vedrørende slagger og jord på den gamle bukkeplads  (AH) 

9 Aftale med Assens Søsports Center vedrørende brug af slæbestedet og 

broen ved slæbestedet  (HM) 

10 FLID’s pjece vedrørende brug af bundmaling 

11 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

12 Eventuelt 

 

 

 

 

 
 

  

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

2:  Orientering fra formanden 

Formanden havde ikke nyt at orientere om. 

 

 

 



3:  Regnskab 

Gæstestatistik for 2014 fremlagt – Assens Marina har haft en pæn stigning i anløbstal – også 

set i forhold til vore omkringliggende kollega-havne. 

Drøftet igangsætning af spørgeskemaundersøgelse, der indeholder gæstesejleres og brugeres 

oplevelse og kvalitet af eksempelvis badefaciliteter, toiletter, plads etc.  Anders Lemmergaard 

udarbejder et oplæg til skema, som kan bruges i denne sæson. 

Som følge af beslutning på tidligere møde, drøftes regnskabet og budgettet hvert kvartal, 

medmindre væsentlige forhold (udgifter, nødvendige beslutninger) kræver dette mellem 

kvartalsgennemgangen og på mødet inden sommerferien vil Alex gennemgå regnskabet til og 

med maj måned. 

 

4:  Møde med banken 

Møde med Totalbanken, der efterfølgende har fremsendt tilbud.  Tilbuddet er drøftet og 

sammenholdt med tilbud fra Fynske Bank og da forskel ikke er markant, er det besluttet at 

marinaens engagement fortsætter i Fynske Bank. 

 

5:  Vild med vand-projektet, nedsættelse af arbejdsgruppe? 

Der er enighed om at projektet er godt – vi er af den opfattelse at Søsportscenteret skal bidrage 

væsentligt til arbejdsgruppen.  Formålet med eventen er at få en øjenåbner for mulige nye 

medlemmer til aktiviteter på vandet.   HM tager kontakt til formanden for sejlklubben og 

søsportscenteret.  Per Møller vil eventuelt deltage i arbejdsgruppen. 

 

6:  Status på Realdania-projektet ved læmolen 

Der er nu valgt et firma, der skal beskrive projektet.  Det forventes at projektet er færdigt og 

kan indvies 01. juni 2016.  Assens Kommune er projektstyrer. 

  

7:  Status på igangværende opgaver 

Stikbro overfor dieselanlægget forventes påbegyndt i løbet af 3 uger 

Maling af marinakontoret er et større arbejde end først antaget – der er malet 2 gange og flere 

steder skal der males 3 gange for at få en ensartet facade. 

Søsportscentrets gamle flydebro er overtaget og skal fungere som krabbebro – bliver placeret 

ved gæstebroen. 

Vaskerummet bliver færdigt til Grundlovsdag. 

Til næste møde fremlægges priser på spuleplads med henblik på beslutning om igangsætning, 

så pladsen kan benyttes når bådene i denne sæson skal op. 

8:   Status vedrørende slagger og jord på den gamle bukkeplads 

Assens Kommunen vil have, at vi fjerner den sidste rest af slagger og jord fra den gamle 

bukkeplads.  Der er kommet priser fra Meldgaard og niveauet er et sted mellem kr. 30-40.000,00 



+ moms.  Det er en ærgerlig udgift, der er pålagt os af kommunen – opgaven udføres snarest 

muligt. 

 

9:  Aftale med Assens Søsports Center vedrørende brug af slæbestedet 

Aftalen fortsætter på uændrede vilkår med henliggen af op til 8 følge-/ledsagerbåde.  Der er 

udleveret nyt bom-kort med 2 års gyldighed. 

Det er aftalt at Assens Sejlklub lejer 2 bådpladser ved gæstebroen plads Z4 og Z6 til deres 2 

nye både. 

Assens Marinas logo kommer på siderne af sejlklubbens 2 nye både som led i en sponsoraftale 

med Assens Sejlklub.    

 

10:  FLIDs pjece vedrørende brug af bundmaling 

Standardformulering (fra FLID) indarbejdes i løbet af året i vores ordensreglement – og Alex 

orienterer via ’Nyt fra havnefogeden’ herom. 

 

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Intet nyt fra medlemmerne af bestyrelsen. 

 

12:  Eventuelt 

Kontrakt omkring erhvervslejemål for bådpladser er blevet gennemgået, justeret og godkendt. 

Det er besluttet, at vi nu med advokatbistand igangsætter opkrævningen af manglende 

bidrag/fjernelse af både – AH sender nu 1. og 2. rykker med varsel om overdragelse af sagen 

til advokat. 

Næste møde 11. juni 2015 

Første møde efter sommerferien:  Visions- og strategimøde 05. september 2015. 

 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


