
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  141 Dato: 01.11.2016 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

 

Hans Mørkebjerg (HM), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM), Henrik Larsen 

(HL), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ), Øjvind Poulsen (ØP), Hilmer Storm (HL)                

           

Fraværende:      

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra formanden 
3. Regnskab og investeringer 2015/16 (HS – HM) 
4. Budget og investeringer 2016/17 (HS – HM) 
5. Referat fra Næsmødet (HM) 
6. Bådmessen i Fredericia (PM – IF) 
7. Havnens Dag lørdag d. 10. juni 2017 (PM – HM) 
8. Status på i gang værende opgaver (HS) 
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
10. Eventuelt. 

 
  

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

2:  Orientering fra formanden 

Visens Skib kommer til Assens Marina fredag den 07. juli 2017, hvor de fredag aften underholder 
med deres populære visesange. Skibet ligger i marinaen (ved servicekajen).  

3:  Regnskab og investeringer 2015-2016 

Regnskabet følger budgettet – dog med en beskeden afvigelse til det positive.  Samlet er der 
investeret for tkr. 283. 

4:  Budget og investeringer 2016-2017 

Taksterne for 2017 i takstbladet reguleres, så der kan budgetteres med en lille stigning på de 
samlede indtægter i forhold til indtægterne i 2015/16 ud fra de forventede brugere og gæster i 
marinaen, medens driftsposter er budgetteret med forventede udgifter til vedligehold og/eller 
reinvesteringer, så det budgetmæssigt forventes at give et overskud på tkr. 160. 

Hvad angår investeringer budgetteres med nyt IT-system der skal afløse map-marina – anslået 
ca. tkr. 30. 

Såfremt uddybning af havnen igangsættes vil denne udgift tage de væsentligste øvrige 
investeringsønsker, hvorfor der for 2017 ikke budgetteres yderligere. 



 

5:  Referat af Næsmøde 

Referatet blev udsendt inden mødet – der er ikke supplerende bemærkninger. 

6:  Bådmesse i Fredericia 

Assens Marina står i samme hal som sidste gang – standen er ca. 9 m2.  Messen finder sted 24.-
26. februar og 02.-05. marts 2017. Der regnes med at Assens Kommune, også vil deltage på 
standen for at kombinere markedsføring af bådplads og bopæl i Assens Kommune. Ivan og Per 
er tovholdere på standen. 

7:  Havnens dag 10. juni 2017 

Der har været afholdt en workshop i Fredericia for at samle op på Havnens Dag 2016 og drøftelse 
af Havnens Dag 2017, som bliver lørdag d. 10. juni. Det er aftalt at Assens Marina indkalder de 
involverede parter til opstarts- og planlægningsmøde i løbet at november måned – fra Marinaen 
er Per repræsentant. 

8:  Status på igangværende opgaver 

Regnskab og budget er under udarbejdelse. 

Der er en del forespørgsler på vinterpladser samt bådpladser – det er meget positivt. 

Bådoptagningen er i fuld gang 

I uge 48 startes udskiftning af brofag på bro F – der skiftes 3 fag. 

Restancer:  En restance er afsluttet mod salg af båd samt overtagelse af bådplads.   Bådpladsen 
er allerede videresolgt.  En anden restance er berammet i fogedretten til torsdag i uge 44. 

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Forslag til den kommende generalforsamling stillet af Helge Jacobsen er blevet drøftet. 

På næste generalforsamling er følgende på valg, formanden Hans Mørkebjerg, bestyrelses-
medlemmerne Helge Jacobsen og Anders Lemmergaard samt suppleanterne Per Møller og Ivan 
Frost. 

10:  Eventuelt 

Båd isætning/optagning fra 2017:  Der appelleres fremover til at lørdage forbeholdes bådejere, 
der på hverdage har svært ved at få taget deres båd op. 

Næste møde:  22. november 2016 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


