
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  147 Dato: 02.05.2017 

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, 

Anders Lemmergaard              

           

Fraværende:      

 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab og budget samt status på gamle restancer (HS-HJ) 

4. Justering af priserne på bådstativerne i taksbladet (HM-HS) 

5. Forhandlinger med Assens Kommune om brohovedet på bro D (HM) 

6. Status vedrørende Assens Marina på Facebook (HJ) 

7. Havnens dag den 10. juni 2017  (HM) 

8. Status på igangværende opgaver  (HS) 

9. Underskrift af bestyrelsens forretningsorden  (HM) 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

11. Eventuelt 

 

 

  

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

Der var intet fra formanden til punktet. 

 

 

3: Regnskab og budget samt status på gamle restancer 

 

6 fag på bro F er nu udskiftet, krabbebroen er renoveret og der skal renoveres 1 fag på bro G, 

hvilket er nødvendigt.   

Der mangler nu kr. ca tkr. 54 i lejeindtægter – 6 skyldnere – der er rykket for disse – på 

nuværende tidspunkt er vi i forhold til sidste år foran i forhold til manglende betalinger. 

 

Overordnet set følger regnskabet fortsat det budgetterede for året. 

 

Der er to tilbageværende restancer hvoraf den ene er blevet rykket – den anden restance 

bliver rykket snarest. 



4:  Justering af priser på bådstativer i takstbladet 

 

Priserne bliver justeret med mindre stigninger – kørsel for eksterne (bådmekanikere, malere 

etc.) bliver takseret.  Interne flytninger sker fortsat uden beregning som en service i det 

omfang det er rimeligt. 

 

Der indføres differentierede takster for løft af både afhængig af vægt. Der bliver 3 taksttrin i 

stedet for 2 taksttrin. 

 

Priser på stativer reguleres også idet disse ikke er reguleret siden indkøb og der er kommet en 

del prisstigninger siden da – der har også været en del reparationer og nyindkøb hvorfor der 

kommer en mindre regulering.  Reguleringerne træder i kraft pr. 01. juli 2017 og indføres i 

takstbladet. Det skal bemærkes at prisændringerne kun gælder for nye leje- og købsaftaler. 

 

De nye takster kan ses på hjemmesiden. 

 

 

5: Forhandlinger med Assens Kommune om brohovedet på bro D 

 

HM har været i dialog med chefjurist Lene Wilhøft, Assens Kommune – kommunen er ikke 

indstillet på at opsige aftalen.  Vi påtænker at tage et møde med kommunen for en videre 

drøftelse.  HM kontakter Assens Kommune. 

 

 

6:  Status på Assens Marina på Facebook 

 

HJ tager på kursus i brugen af Facebook den 01. juni 2017 – kurset arrangeres af Udvikling 

Assens. 

 

 

7: Havnens dag den 10. juni 2017 

 

Der kommer en redningshelikopter ca. kl. 14.25. 

 

Per, Hans og Hilmer bemander en info-stander. 

 

 

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Skiltningen på broerne gås efter, elstanderne repareres og der bestilles bådshager til broerne, 

der hvor disse mangler.   

 

Rengøring på bad og toilet er ændret således der pt. og indtil den store sæson er i gang gøres 

rent 1 gang ugentligt.  Under og i sæsonen vil der dagligt blive gjort rent op til 2 gange. 

 

Koden vil fremover kun stå på billetter – øvrig skiltning med koden fjernes. 

 

 

9:  Underskrift af forretningsorden 

Ajourført forretningsorden underskrives på næste bestyrelsesmøde. 

 



 

10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Ingen medlemmer ønskede ordet 

 

11:  Eventuelt 

Det præciseres, at ansvarsforsikring for båd skal forevises ved nye aftaler om plads uanset om 

det er på leje- eller ejebasis.  Derudover ved ændring af police, skift af båd eller skift af forsik-

ringsselskab. 

Bestyrelsen har modtaget en opsigelse fra Hilmer – opsigelsen er taget til efterretning og be-

styrelsen går nu i gang med at iværksætte tiltag for at skabe en løsning efter Hilmers 

fratrædelse.  Hilmer har således sidste arbejdsdag den 31. juli 2017. 

  

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


