
 

 

 Assens Marina  Amba 
Næsvej 29. 

Referat 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 137 Dato:  02.05.2016 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.10  Side: 3  

Mødedeltagere: HM, ØP, HJ, PM, AL, IF, HS    

Fraværende: HL 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab (HS) 

4. Status på ny hjemmeside (AL) 

5. Markedsføring (HM) 

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

7. Ændring af ordensreglementet vedr. bådhåndtering og anvendelse af bundmaling (ØP - HM) 

8. Status på opkrævning af restanser (HJ) 

9. Status på igangværende opgaver (HS) 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11. Eventuelt. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt uden bemærkninger 

 
2. Orientering fra formanden 

a. Moleprojekt: Der vil blive afholdt informationsmøde for de involverede parter om 

moleprojekte i løbet af juni måned. 

b. Opdatering af brugsretsaftalen er sat i bero, p.g.a. skift af den kommunale advokat. Hans 

rykker for at arbejdet genoptages. 

c. Viceværtsaftale: Der har været afholdt møde med feriehusene for justering af aftalen samt 

introduktion af Hilmer. 

 
3. Regnskab (HS) 

Indtægter og udgifter følger i store træk budgettet. 

Der er konstateret en forskel på det registrerede beløb i kortautomaten/cashloaderen og det 

aflæste forbrug. Årsagen undersøges nærmere og en fremtidig løsning drøftes med revisorerne.   

 
4. Status på ny hjemmeside (AL) 

Hjemmesiden er ikke helt færdig, målet er at den sendes i luften senest 31/5-2016. 

På den nye hjemmeside bliver det, som aftalt på generalforsamlingen, muligt at se/følge hvilke 

bådpladser, der kan købes. 

 

 

5. Markedsføring (HM) 

HM foreslår, at vi annoncerer med kranfaciliteter og vinteropbevaring af både, i DS’s klubblad. 

Der blev nikket bordet rundt, både til annonceringen og til at åbne op for vinteropbevaring af 

både, som ikke har sommerplads i marinaen. 



 

 

 

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

Havnens Dag afholdes søndag den 29. maj 12.30 til 16.30. 

Per gennemgik programmet. 

Vi skal stå for krabbefiskeri og en krabbebane, desuden skal vi have en bod på marinatorvet, 

hvor vi vil reklamere for marinaen. 

Per organiserer, at der bliver skiltet og uddelt brochurer om dagen. 

Der skal etableres afspærring ud for marinatorvet. (HS). 

Per laver pressemeddelelse og forsøger at få så god dækning som muligt. 

Man kan finde detaljer om emnet på http://vildmedvand.dk/assens 

 

7. Ændring af ordensreglementet vedr. bådhåndtering og anvendelse af bundmaling 

(ØP - HM) 

Bestyrelsen gør opmærksom på Assens Marinas regler i ordensreglementet for brug af 

bundmaling, samt at der på næste generalforsamling vil blive informeret om mulige 

restriktioner, som kan blive taget i anvendelse hvis reglerne ikke overholdes.  

Fra den 1. august 2016 vil Assens Marina ikke mere flytte/køre både på andet end marinaens 

stativer.  

Bådejere som ikke anvender marinaens stativer, skal efter den 1. august selv sørge for transport 

af deres båd.  

Begrundelse: Den som flytter/kører med en båd har ifølge loven erstatningsansvaret, hvis noget 

går galt. Assens Marina kan ikke påtage sig ansvaret for diverse ”bådvogne” og deres tilstand. 

Vi har ingen forsikring, som dækker et eventuelt uheld - derfor denne beslutning. 

 

Ligeledes gøres der opmærksom på, som det fremgår af ordensreglementet, at bådvogne skal 

fjernes fra marinaområdet, når de ikke anvendes, det samme gælder bådhuse, telte o.s.v.  

Skal fjernes fra matinaområdet senest 14 dage efter båden er sat i vandet. 

 

Assens Marinas ordensreglement vil blive revideret. så det bliver i overensstemmelse med 

ovenstående.   

 
8. Status på opkrævning af restancer (HJ) 

HJ har haft kontakt med 75% af debitorerne. Det blev besluttet hvilke handlinger, der skal tages 

på situationen. 

 
9. Status på igangværende opgaver (HS) 

Bro F er under reparation, der udskiftes dækbrædder. 

Der skal kigges grundigt på broerne, da der er begyndende råd i vangerne. 

Servicekajen er beklædt med brædder, så det er mere skånsomt at lægge båden til. 

Grillpladserne er etableret til sæsonen. 

Krabbevædeløbsbanen til havnens dag laves her i maj måned. Ansvarlig Hilmer. 

Toiletterne er gennemgået for løse sæder mm. Næsten færdigt. 

Mastekranen: Kæden falder af hjulet og snekkespillet til kranen kan ikke bremses, så resultatet 

er, at kranens vinkling ikke er stabil. Hilmer kontakter leverandøren. 

Internettet er ikke færdigt, der skal trækkes rør under broerne. Hilmer får en pris på arbejdet. 

Oversigtstavlen på kontoret, skal opdateres. Hilmer. 

De resterende skilte med bådplads nummer og bredde skal opsættes. Hvis marinaens personale 

ikke har tid anvendes ekstern arbejdskraft. 

http://vildmedvand.dk/assens


 

 

Benzin- trolley: Indkøb af denne sørger AL og HJ for. 

 
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 
11. Eventuelt. 

Personløft med mastekranen: Hilmer undersøger om muligheden gives og hvad der skal til, for 

det er lovligt. 

 

  

    

    

   

                                   

   

   

 

   

 

   

     

               

                     

                       

   

 

 


