
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  145 Dato: 08.03.2017 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Sider: 3  

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Henrik Larsen (HL) fra kl. 20.45,  

Helge Jacobsen (HJ), Hilmer Storm (HS), Anders Lemmergaad (AL),  

Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF)              

           

Fraværende:      

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab, herunder status på budgetstyring i Economic, og på gamle og nye restancer (HS) 
4. Næsmøde tirsdag d. 14/3 (HM) 
5. Officiel indvielse af gangbroen på læmolen onsdag d. 12. april (HM) 
6. Evaluering af Bådmessen i Fredericia (PM – IF) 
7. Status vedrørende Assens Marina på Facebook? (HJ) 
8. Havnens Dag lørdag d. 10.06.2017 (HM) 
9. Status på i gang værende opgaver (HS) 
10. Evaluering af havnelederens første år (HS – Bestyrelsen) 
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 
 
FLID afholder evalueringsmøde om Havnebooking onsdag d. 15 marts i Bogense HS deltager. 
 
Udvikling Assens afholder netværksmøde for turistbranchen på Galeasen Havet onsdag d. 22. 
marts HM deltager. 
 
FLID afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. marts i Fredericia HM, PM og Jan deltager. 
 
På den afholdte workshop den 2. februar vedrørende sponser ansøgninger gennem Friluftsrådet 
var meldingen, at der ikke kan gives sponser støtte til de ønskede robuste sol/strand stole til 
opsætning på marinaområdet.    
 
3: Regnskab, herunder status på budgetstyring i Economic, og på gamle og nye 
restancer 
 
Regnskabet blev præsenteret i Economic´s budgetstyrings modul, hvilket giver et godt og 
overskueligt overblik over indtægter og udgifter i forhold til budgettet, samtidig med det  
 



 
 
 
 
fremover i det daglige arbejde vil give en nemmere og sikrere styring og registrering af 
økonomien. 
 
For fremover at reducere revisor omkostningerne besluttes det, at budgetdelen i årsregnskabet 
skal forenkles og ikke omhandle så mange år frem, da forudsætningerne ændrer sig hele tiden.     
 
Det præsenterede regnskab følger for nuværende budgettet. 
 
Vedrørende indbetalingerne for årets driftsbidrag mangler der ca. tkr, 234,- hvilket på 
nuværende tidspunkt svarer til tidligere år. 
 
Af gamle restancer har vi stadig tre sager, som der arbejdes på at få afsluttet. 
 
 
4: Næsmøde tirsdag d. 14/3  
 
Assens Tursejlerklub er vært for Næsmødet den 14. marts. 
På Næsmødet vil vi søge opbakning blandt deltagerne til at søge sponsorstøtte til udstyr, som 
skal anvendes til leg & læring ved vandet målrettet Næsområdets brugere og gæster. 
HS, HM, PM og Jan deltager i mødet. 
 
 
5: Officiel indvielse af gangbroen på læmolen onsdag d. 12. april 
 
Programmet for dagen er under udarbejdelse, foreløbigt program lyder: 
Kl. 13.00 plads og pølsevogn åbner,  
kl. 14.00 officiel indvielse med taler. 
 
Shanty-koret er engageret til at synge. 
Endeligt program og invitation vil blive formidlet senere. 
 
 
6: Evaluering af Bådmessen i Fredericia 
 
Vores stand blev godt besøgt og der var en god interesse for muligheden for at komme og 
forårsklargøre både, som har ligget i vandet om vinteren, samt for vinteropbevaring på 
marinaen. 
Der var også ønsker fra bådejere, som har plads andre stæder i landet, men som gerne vil sejle 
ud fra Assens f.eks. en måned om sommeren, denne mulighed vil vi også fremover kunne 
tilbyde. 
 
Der var bådejere fra blandt andet Kolding og Middelfart, som overvejer at flytte til Assens. 
 
Det er nødvendigt at informere om og synliggøre mulighederne i Assens Marina for at tiltrække 
nye brugere til marinaen, derfor er vurderingen af deltagelsen på bådmessen, at  omkostninger 
og de brugte ressourcer er indsatsen værd. 
 
Vedrørende vores konkurrence på standen var der 206 som deltog, vinderne er udtrukket og får 
direkte besked. 
 
 



7: Status vedrørende Assens Marina på Facebook  
 
Da der er flere Facebook sider på nettet som omhandler/henvises til Assens Marina, når man 
søger på Assens Marina, arbejdes der på, at der kun bliver en Facebook side. 
I øjeblikket er navnet på marinaens officielle Facebook side Assens Marina A.m.b.a. 
På marinaens hjemmeside bliver er lavet en henvisning til Facebooksiden om omvendt. 
Er der en blandt marinaens brugere, som interesserer sig for at arbejde med Facebook og gerne 
vil tilbyde sin hjælp hører Helge Jakobsen meget gerne fra dig på telefonnummer 40330671 eller 
mail: hjak@mail.dk 

8:  Havnens Dag den 10. juni 

Havnens Dag er under planlægning – HM er tovholder indtil dagen, og på dagen er Per Møller, 
Hilmer Storm og Peer Finn Jensen tovholdere på arrangementet.   Næste møde er d. 6. april.  
Arrangementerne på Havnens Dag er planlagt til at starte kl.13.00 og varer til kl. 16.00 

9:  Status på igangværende opgaver (HS) 

Toiletbygningen har fået nye taghætter – og på toiletbygningen er tagrendernes nedløb blevet 
lavet da regnvandet løb alle mulige andre steder hen end ønsket. 

Udbedring af fag:  Tilbud fra Munck pr. fag kr. 57.000,00 excl. moms og vores egen tømrer Per 
Rasmussen udbedrer til en pris på ca. 16.000,00 excl. moms pr. fag.  I øjeblikket udbedres 6 
fag på bro F.  Næste år påregnes udbedring af 6 fag på bro E. 

Der er udskiftet vandrør på bro E. 

Der er derudover igangsat mindre effektiviseringer i arbejdsgange på kontoret. 

Tidsregistrering af arbejdsopgaver er startet op for alle ansatte. 

 

10:  Evaluering på havnelederens første år (HS – bestyrelsen) 

Kort og god evaluering af det forgangne år blev foretaget – der er enighed om at der er sket og 
igangsat tiltag, der forbedrer driften af marinaen. 

  

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen ønskede ordet. 

12:  Eventuelt 

Intet under punktet.  

 

 Således passeret, 

Øjvind Poulsen og Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


