
Assens Marina Amba 
 
Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  138 Dato: 02.06.2016 
Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.30 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), 
Per Møller (PM)                 
           
Fraværende:   

 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra formanden 3. Regnskab (HS) 4. Status og igangsætning af ny hjemmeside (AL) 5. Oprettelse af autocamper P-pladser på marinaområdet (HM) 6. Status på Vild med Vand projektet og evaluering på Havnens Dag (PM – HM) 7. Revidering af marinaens ordensreglement (HM) 8. Status på opkrævning af restanser (HJ) 9. Status på i gang værende opgaver (HS) 10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 11. Eventuelt   
1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 
 
2:  Orientering fra formanden 
Formanden refererede kort at info-mødet omkring spadseremolen er udskudt og nu planlagt til 
den 09. juni 2016 kl. 19.30.  HM, IF, Jan og HS deltager.  Projektet præsenteres i den opdate-
rede form ligesom byggepladsen og plads hertil. 
Henvendelse fra Jysk/Fynske Medier omkring koncept ’Gang i Fyn’ – primært omkring hvad Jysk/ 
Fynske Medier kan være behjælpelig med i forhold til markedsføring m.v.  Pt. er der ikke fra 
Marinaens side et behov for yderligere markedsføring via Jysk/Fynske Medier – vi har besluttet 
ikke at deltage i år. 
Vores annonce i Sejler er med – og der er enighed om at det er en god og informativ annonce. 
 
 



3:  Regnskab 
Indtægt for lejeindtægter følger budgettet og der er god efterspørgsel efter lejemål til både.  Der 
er meget bytte mellem pladserne og der er fortsat mange udtrådte bådejere, der sælger plads 
til nye bådejere, så der sælges kun få pladser af marinaens egne pladser.    
 
4:  Status og igangsætning af ny hjemmeside 
Den nye hjemmeside er stort set færdig – der er et par enkelte redaktionelle ændringer og til-
føjelser.  Hjemmesiden forventes derfor snarest igangsat.  Der er enighed om at det er en flot, 
informativ og brugbar hjemmeside. 
 
5:  Oprettelse af autocamper P-pladser på marinaområdet 
Marinaen kan tilbyde strøm, vand, tømning af toilet tanke – det er ikke, som bestyrelsen ser 
det, muligt at tilbyde autocamperpladser mod betaling i henhold til gældende lokalplan og 
brugsretsaftalen. 
Endvidere har marinaen i sommerhalvåret ikke råderet over et område, der kan anvendes til 
formålet.  – Der er dog enighed om at marinaen kan sælge service (vand, strøm og tømning af 
tanke, vask og WC/badefaciliteter) til autocampere, som kan/må holde på marinaens P-område. 
Denne service tilbydes fra nu og kan købes ved at betale i automaten ved havne-kontoret.     
 
6:  Status på Vild med vand-projekt og evaluering på Havnens dag 
Havnenes dag var rigtig godt besøgt.  De forskellige involverede klubber lavede alle et stort 
stykke arbejde og der var gode aktiviteter.  Vi har behov for næste gang at reservere plads 
omkring servicekajen således at området ikke er optaget af opgaver, brug af mastekran m.v. 
Marinaen er med på næste Havnens Dag. 
 
7:  Revidering af marinaens ordensreglement 
Der er nu et behov for en revision af marinaens ordensreglement og dette er nu drøftet i 
bestyrelsen og opdateret. Det reviderede reglement bliver snarest udsendt med bemærkninger 
og lagt op på marinaens hjemmeside.  Det er samtlige bådejere og brugere af Assens Marinas 
pligt at være bekendt med indholdet af ordensreglementet. 
  
8:   Status på opkrævning af restancer 
Der er nu kun 1 restance for 2016 – det er en betydelig forbedring i forhold til tidligere år. 
For så vidt angår tidligere års restanter, så er der nu en aftale med den ene. 
Der laves nu en detaljeret procedurebeskrivelse for de bådejere der er i restance med mere end 
1 år med henblik på at sikre dokumentationsgrundlag for afvikling af båd og sikring af marinaens 
tilgodehavende bedst muligt.  PM og IF laver oplæg. 



Endvidere tages kontakt til Ret og Råd for igangsætning af sag mod 2 bådejere.  HJ tager denne 
opgave og status på dette på næste bestyrelsesmøde. 
 
9:  Status på igangværende opgaver 
Vandforsyning på E-bro er skiftet fordi der har været udfordring med tæring af rør.  Der er en 
bro mere, der skal renoveres for så vidt angår vandrør. 
På bro F skal der ske en renovering af 2 fag på brodækket så snart tømmeret hertil er leveret. 
Føringsrør til fibernet er under etablering – der er en forventning til at nettet er kørende omkring 
den 01. juli 2016. 
Bommen til slæbestedet er pt. ude af drift på grund af en defekt kortlæser/printplade, der er 
fokus på opgaven, så bommen snarest kommer i drift igen. 
Info-skærm til marinaens brugere er under opbygning. 
Jan arbejder med indkøb af rullende ’benzin-tank’. 
 
10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Ingen medlemmer ønskede ordet. 
 
11:  Eventuelt 
Overskydende/henliggende udstyr i masteskuret skal være fjernet senest den 01. august 2016. 
– Efter denne dato ryddes masteskuret på marinaens foranledning og uden ansvar. 
Marinafesten afholdes fredag den 19. august 2016, reserver aftenen. 
Det præciseres, at vi ikke kan tilbyde bådejere at udføre reparationer på ved servicekajen udover 
en hurtig afrensning.  Herved forstås at båden ikke må henstå på servicekajen over en længere 
periode. 
HJ mener der mangler redningsstige ved servicekajen, for nuværende er der lavet trin i 
træbeklædningen ved mastekranen og service broen ved mastekranen er så lav, at man bør 
kunne kravle op på den, hvis man falder i vandet. Havnepersonalet vurder om der skal foretages 
yderligere tiltag. 
Henvendelse fra E-74 – henvendelsen rundsendes til bestyrelsen, HM forbereder et svar. 
Kommende bestyrelsesmøder: 
23. august 2016 
20. september 2016 
Godkendt: 


