
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  148 Dato: 08.06.2017 

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:      

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

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

4. Nye priser på bådstativerne og løft af både pr. 01.07.2017 i takstbladet 

(HM-HS) 

5. Vild med Vand lørdag d. 10.06.2017 (HM) 

6. Status på i gang værende opgaver (HS) 

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

8. Eventuelt 

9. Afvikling af Hilmers arbejdsopgaver i marinaen 

10. Ansættelse af afløser for Hilmer 

 

 

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

HM har været i dialog med Assens Kommune og der arbejdes på nye bord/bænke til 

molehovedet. 

 

Skilt med oplysning om Vild med Vand er nedtaget, det kommer op til Vild med Vand-

arrrangementet.  Skiltning fremadrettet skal søges ved Assens Kommune, Vej og trafik-

afdelingen. 

 

 

3: Regnskab og budget samt status på gamle restancer 

 

Det er drøftet at vi kan tilbyde annonce-/reklameplads for marinaens forretningsdrivende på 

vores hjemmeside.  Det er aftalt at dette punkt tages på et senere bestyrelsesmøde. 

 

Skaderne fra stormfloden i vinters har kostet udbedringsarbejder og herved forbundne 

omkostninger på blandt andet vores fibernet samt broer – indtil nu i niveauet kr. 25.000,00. 

 

 



4:  Justering af priser på bådstativer og bådløft i takstbladet 

 

Priserne træder i kraft 1. juli hvorfra de også kan ses på hjemmesiden. 

 

 

5:  Vild med Vand 

 

Arealet er ryddet pænt op og der etableres P-areal med hjælp fra Assens Kommune.  Der er et 

spændende program – se det på www.vildmedvand.dk/assens 

 

Arrangementet afvikles fra marinaens miljøgård og nordpå, med musik og pølsevogn på P-

pladsen ved Søsportscentret. 

 

Per, Hans, Helge bemander en info-stander.  Øjvind deltager muligvis. 

 

 

6:  Status på igangværende opgaver 

 

Træarbejdet på broerne er stort set afsluttet og alle broer er renset. 

 

El-arbejdet mangler en stander for enden af bro F – denne er monteret men mangler 

tilslutning. 

 

Grill-pladser skal sættes op. 

 

Vendeskilte skal gås efter som det næste projekt. 

 

 

7:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 

HL er som formand for Sejlerskolen i Assens Sejlklub med på Sejlklubbens bestyrelsesmøder 

uden kompetence i forhold til bestyrelsen. 

 

 

8:  Eventuelt 

 

Intet under eventuelt 
 

9:  Afvikling af Hilmers arbejdsopgaver 

Det er aftalt at Hilmer starter afvikling af ferie og således ikke møder mere på Marinaen.  Der 

udsendes information på marinaens hjemmeside fredag den 09. juni 2017. 

 

10:  Ansættelse af ny havneleder 

Der pågår forhandlinger om ansættelsen af en ny havneleder og når endelig aftale og kontrakt indgået, 

vil dette blive informeret ud. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


