
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  144 Dato: 25.01.2017 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Henrik Larsen (HL), Helge Jacobsen (HJ), 

Anders Lemmergaard (AL),b  Hilmer Storm (HS)                 

           

Fraværende:     Øjvind Poulsen, Ivan Frost 

 

                                  1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2.  Konstituering af bestyrelsen 
3.  Orientering fra formanden 
4.  1. kvartals regnskab 2016-2017 HM-HS 
5.  Vedligeholdelse af marinaen 
6.  Bådmessen i Fredericia (PM-IF-HM) 
7.  Status på Assens Marina på Facebook (HJ) 
8.  Havnens dag 10.06.2017 (HM) 
9.  Status nyt IT-system (HS) 
10.  Status på igangværende opgaver (HS) 
11.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
12.  Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 
13.  Eventuelt 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

2:  Konstituering af bestyrelsen 

Konstituering af bestyrelsen er sket som følger: 

• Formand  :  Hans Mørkebjerg (valgt på Generalforsamlingen), 
• Næstformand  :  Øjvind Poulsen 
• Kasserer  :  Helge Jakobsen 
• Sekretær  :  Henrik Larsen 
• Bestyrelsesmedlem :  Anders Lemmergaard 
• Suppleanter  :  Ivan Frost og Per Møller  

3:  Orientering fra formanden 

HM har været til møde med Gert Kattenhøj, ny jurist ved Assens Kommune idet vi i 2014 sendte 
et ønske til Kommunen omkring en revidering af vores brugsretsaftale.  Det primære i revisionen 
er en præcisering af de arealer, marinaen har til rådighed.  Sekundært en ajourføring omkring 
faktiske forhold vedrørende ændringerne i marinaen siden 2003 hvor brugsretsaftalen blev 
udarbejdet.  Revisionen, vedrørende afklaring af hvilke arealer vi kan råde over, må afvente en 
afklaring omkring ’campingplads-sagen’. 

 



 

 

Der er kommet – via Assens Kommune – en forespørgsel fra ’Venner til bevarelse af Assens Bag-
fyr’ om lov til at benytte et mindre areal omkring bagfyret på bukkepladsen idet tanken er at 
bevare bagfyret og rejse midler til løbende vedligeholdelse.  Vi er indstillet på at stille arealet til 
rådighed. 

På det seneste Næsmøde blev nævnt at der ikke er søgt mange midler i Friluftsrådets pulje. For 
at fremme dette afholder Assens Kommune og Friluftsrådet en workshop torsdag d. 2. februar, 
hvor man kan få sparring til konkrete projekter, HM og PM deltager. Marinaen søger i første 
omgang om penge til opsætning af robuste sol/strand stole på marinaområdet.  

Ole Knudsen fra industrihavnen har oplyst at der er givet en klaptilladelse til uddybning af 
havneområdet og arbejdet måske kan starte før sommer. Marinaens økonomiske del andrager 
et beløb i niveauet tkr.150. 

4:  Regnskab 1. kvartal 

Regnskabet følger det budgetterede og indbetalingerne for driftsbidragene er begyndt at 
komme.  Investeringsrammen på de tkr.180 kr. for 2017 er stort set opbrugt til bådstativer og 
IT. 

5:  Vedligeholdelse af Marinaen 

Marinaens vedligeholdelsesplan er drøftet og det niveau, der er lagt nu – både økonomisk og 
ressourcemæssigt findes tilstrækkeligt for en tilfredsstillende og forsvarlig, brugbar stand. 

Når færdiggørelsen af bro F er sket, udarbejdes en rapport på kommende vedligeholdelses-
opgaver.  Rapporten skal indeholde et estimat over udgifter. 

6:  Bådmesse i Fredericia 

Annoncer er på plads og folder er opdateret og pris for trykning hjemtages. Planlægningen og 
det praktiske omkring standen udføres af IF og PM. 

7:  Havnens dag 2017 

Opstartsmøde 26. februar 2017 – der er pt. 8 personer som repræsenterer foreningerne på 
havnen.  Der er endnu ikke fundet en tovholder på dagen.  Mødet er tiltænkt brainstorming på 
arrangementet. 

8:  Status på Facebook 

Pt. er der en side som omhandler Assens Marina – denne side er ikke startet af marinaen og vi 
er blevet anbefalet at lukke denne side ned.  HJ arbejder på at designe og starte vores egen 
side.  Formålet skal være at brande vores marina og inspirere (nye) sejlere til at komme og 
besøge marinaen. 

Indholdet kan eksempelvis være små videoer af bådhåndtering, forårsklargøring m.m. 

Helge arbejder videre på projektet. 

9:  Status på nyt IT-system 

Serveren er kørende og data er overført.  Styresystemet MAX er også i drift. 

 



10:  Status på igangværende opgaver 

Krabbebroen skal tages op og repareres for beskadigelser efter højvandet.   

De knækkede fortøjningspæle under styrkeprøvning bliver snarest skiftet, men der mangler 2 
ekstra store pæle, som er i restordre – disse er bestilt og herefter udskiftes pælene. 

Oprydning omkring feriehusene efter højvandet udføres og det er aftalt med de enkelte husejere 
at arbejdet sker efter regning. 

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Næsmøde 14. marts 2017 

Indvielse af læmole 12. april 2017 

12:  Kommende bestyrelsesmøder 

08. marts 2017 

04. april 2017 

02. maj 2017 

06. juni 2017 

13:  Eventuelt 

Intet at referere. 

 

 Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


