
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  146 Dato: 04.04.2017 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

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

Hilmer Storm (HS), Anders Lemmergaad (AL), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost             

           

Fraværende:     Anders Lemmergaard 

 

                                  1.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra formanden 
3. Regnskab og budget samt status på gamle restancer (HS-HJ) 
4. Referat fra Næsmødet tirsdag den 14.03.2017 (HM) 
5. Officiel indvielse af molepromenade på læmolen onsdag 12. april (HM) 
6. Referat fra FLIDs generalforsamling 28. marts (HM) 
7. Status på Assens Marina på Facebook (HJ) 
8. Havnens dag 10.06.2017 (HM) 
9. Status på igangværende opgaver (HS) 
10. Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen 
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
12. Eventuelt 

 
1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 
 
2: Orientering fra formanden 
Assens Båd Center og LaPosta sponsorerede hver kr. 500,00 som hjælp til de 2 gavekort, der 
blev udloddet på bådmessen.  Tak til Assens Båd Center og LaPosta. 
 
Dialog med Assens Kommune omkring det brohoved på bro D, som Assens Båd Center ved 
Tommy Elvstrøm tidligere ifølge bilag til brugsretsaftalen kunne disponere over til salg af benzin 
og diesel.  Da salget for år tilbage er bragt til ophør, skal vandarealet hvor brohovedet er tilgå 
Assens Marina Amba ifølge brugsretsaftalen med kommunen. Denne problemstilling afventer vi 
svar retur på fra Kommunen. 
 
3: Regnskab og budget samt status på gamle restancer 
Saldobalance er gennemgået og udgiften til Economics og IT overskrider den budgetterede udgift 
med ca. tkr. 20.  Der er god styr på restancer – og pt. er der for indeværende års betalinger et 
fåtal, der endnu ikke har betalt. 
Af de gamle restancer, er den ene nu afsluttet med en ophugning af den pågældende båd.   
 
De resterende restancer følges op og rykkerskrivelser sendes ud snarest muligt. 
 
Takstblad for prisen på stativer drøftes idet udgiften til disse ikke står mål med den nuværende 
anskaffelsespris.  Det er aftalt, at HS og Jan til næste bestyrelsesmøde laver et oplæg til nye 
priser. 
 



Samtidig overvejes det at opkræve betaling for flytning af både på bådejeres foranledning – 
eksempelvis hvis en bådejer ønsker sin båd kørt til reparation ved motorværksted – oplæg til 
pris udarbejdes af HS til næste møde. 
 
4: Næsmøde tirsdag d. 14. marts 2017 
Assens Tursejlerklub var vært for Næsmødet den 14. marts.  Uddybning af havnen mangler 
nogle godkendelser og det er tvivlsomt om denne opgave igangsættes i 2017.  Økonomien bag 
er der umiddelbart klarhed over og marinaens udgift hertil er således fortsat i niveauet tkr. 150. 
 
Sagen omkring campingpladsen kommer først for retten til oktober. 
 
Der ønskes lys ved Z-broen – tursejlerne bidrager med gravearbejde og opgaven løses i løbet af 
foråret 2017. 
 
Højvandssikring blev drøftet og der er nedsat en arbejdsgruppe som kikker på en løsning hvor 
der etableres sikring mod højvande. 
 
Assens Marina er vært for næste møde den 10. oktober 2017 – lokaler i søsportscenteret er  
reserveret. 
 
5: Officiel indvielse af molepromenaden på læmolen onsdag d. 12. april 
Programmet for dagen: 
 
Kl. 13.00 plads og pølsevogn åbner,  
kl. 14.00 officiel indvielse med taler. 
 
Shanty-koret er engageret til at synge og der etableres en udstilling. 
 
6:  Referat fra FLIDs generalforsamling 28. marts 2017 
HM, ØP og Jan deltog.  Der er 242 medlemshavne – kontingent til FLID er uændret. Det er 
besluttet at afholde leverandørmesse hvert efterår i forbindelse med FLID seminar.   
 
7: Status vedrørende Assens Marina på Facebook  
HJ arbejder på opslag til siden – blandt andet guides til slibning af både, billeder og film.  Siden 
er oprettet som Assens Marina Amba – men ønskes rettet til Assens Marina.  Kik ind forbi siden 
og del gerne opslag.  
 
8:  Havnens dag 10. juni 2017 
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 06. april 2017 
og der arbejdes på at lave ’åben båd’ sammen med Marinehjemmeværnet.  Galeasen ’Havet’ 
laver ’åben båd’ hvis ikke den er chartret ud. 

Søredning fra Aarø har på forespørgsel tilbudt at være med på arrangementet – HL laver aftale 
med firmaet og den konkrete aktivitet. 

Derudover søges en aftale med en redningshelikopter samt transport fra havnen til 
lystbådehavnen så der er forbindelse mellem aktiviteterne på begge sider bindes sammen. 

Marinaen skal være en form for informationsbureau for aktiviteterne på dagen som skal be-
mandes. 

Krabbefiskebroen er også en aktivitet fra Assens Marina ligesom servicekajen er ryddet så der 
ikke sker vedligehold m.m. på dagen. 

 



9:  Status på igangværende opgaver (HS) 

• 5 brofag er skiftet på bro-F og yderligere 2 fag skal skiftes. 
• På grund af beskyttelse af elforsyning til WiFi, er 2 nye el-standere indkøbt. Disse 

skal erstatte 2 lavere modeller på henholdsvis bro A og E. 
• De 2 el-standere fra bro A og E erstatter 2 gamle el-standere af træ på bro D og F. 
• Krabbebro er under renovering. 
• Ca. 4 meter tilgangsrør med 2 ventiler er skiftet på bro-Z. 
• Bro-Z er renset og sprøjtet. Bjarne fortsætter med de andre broer mandag, når han 

kommer fra ferie. 
• Hegn til grillpladser er malet og klar til montering.  
• Alle pæle er banket og plastkapper er ved at blive monteret. 
• Bådisætningen er i fuld gang. 
• På en hel almindelig dag som i dag, har der været 62 telefonopkald, ca. 35 e-mails 

og ca. 25 betjeninger ved disken. 
 

10:  Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen 

Den aktuelle ordlyd fastholdes og forretningsordenen revideres ikke i den nuværende form. 

 

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmøde den 6. juni aftalt flyttet til torsdag d. 8. juni. 

12:  Eventuelt 

Intet under punktet.  

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


