
 Assens Marina  Amba 

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 149 Dato:  22.08.2017 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00  Side: 1-2 

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Anders Lemmergaad (LA) 

Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF), Alex Hansen (AH)   

   

Fraværende: Henrik Larsen (HL), Helge Jacobsen (HJ)  

 

1. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab og budget 2016/17 samt status på gamle og nye restancer (AH) 

4. Budget 2017/18 (AH) 

5. Markedsføring af marinaen, hjemmeside, facebook, annoncering (AH – HM) 

6. Næsmøde tirsdag d, 10. oktober (HM) 

7. Status på i gang værende opgaver (AH) 

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

9. Eventuelt 

10. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

 

1:  Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra seneste møde blev underskrevet. 

 

2:  Orientering fra formanden 

De deltagende klubber/foreninger i Havnens Dag afholder evalueringsmøde om afviklingen af 

arrangementet torsdag den 24. august kl. 17.00 

Havnens Dag 2018 afholdes lørdag den 9. juni. 
 
FLIDs Årlige efterårsseminar og havnemesse afholdes torsdag den 23. november. 
 
Vedrørende fremtidsplanerne for restaurant Mågen. Palle Johansen overvejer for tiden, hvilke 

fremtids muligheder der kan være for Mågen/området. 
 
Vedrørende uddybningen af havnen. Havnechef Ole Knudsen regner stadig med, at det kan 

påbegyndes inden nytår. Man afventer kommunens miljømæssige krav og specifikationer til 

udførelsen af arbejdet inden opgaven kan sendes i udbud og igangsættes. 

 

3:  Regnskab og budget 2016/17 samt status på gamle restancer 

Lejeindtægterne og gæstelejeindtægterne følger budgettet og de samlede indtægter ser stort set ud 

til at blive som budgetteret. Medens omkostningerne bliver noget større end budgetteret, hvilket 

fortrinsvis skyldes øget personaleomkostninger, uforudsete store reparationsomkostninger på 

trukken og hydraulikvognen samt kranerne. Samtidig er der også udført større reparationer på 

broerne og vandrør end planlagt og budgetteret. 

Grundet de større omkostninger regnes der for nuværende med et årsunderskud på noget over 

100.000 kr. 

Vedrørende restancer har vi for nuværende en enkel, som sendes videre i opkrævnings systemet. 

 

 



 

 

 

4:  Budget 2017/18 

Arbejdet med budgettet for det kommende regnskabsår er godt i gang, der regnes med uændret 

indtægter fra gæster samt med en stigning på 75.000 kr. på de samlede lejeindtægter. 

På udgiftssiden regnes der foreløbigt med de samme samlede udgifter, som der var budgetteret med  

for regnskabsåret 2016/17 

 

5:  Markedsføring af marinaen, hjemmeside, facebook, annoncering 

Vedrørende hjemmesiden her efterlyses mere opdatering af billeder fra diverse arrangementer.  

Alle er velkommen til at bidrage med billeder som blot skal mailes til Alex.   

På forsiden bliver der mere information om afholdelse af begivenheder og arrangementer samt en 

direkte henvisning til marinaens facebook side som Helge fortrinsvis arbejder med. Her arbejdes der 

på at oprette en lukket gruppe for marinaens andelshavere. 

Vedrørende annoncering. Der vil blive annonceret i Dansk Sejlunions klubblad Sejler og i Dansk 

Tursejlers klubblad Tursejleren om mulighederne for vinteropbevaring af både på Assens Marina. 

 

6:  Næsmøde tirsdag d. 10. oktober 

Det næste planlagte Næsmøde for klubber/foreninger, erhvervsdrivende på Næsområdet og Assens 

Kommune afholdes i søsportscentret tirsdag den 10. oktober, hvor Assens Marina er vært for mødet. 

Foreløbigt er det aftalt at AH og HL deltager. 

 

7:  Status på i gang værende opgaver 

Dette års renovering af broerne er afsluttet, arbejdet fortsætter den kommende vinter, hvor der 

planlægges med renovering af 5 – 6 brofag samt udskiftning af vandrørene på 1 – 2 broer. 

Huller langs Næsvej er fyldt ud med grus og sten. 

Der anskaffes ”spulekoste” som alternativ til højtryksrenserne til dem, som ønsker at anvende 

spulekost for at undgå at blæse ”al” bundmalingen af ved afrensningen af båden. 

De to sæt mastehylder mellem mastehus og spulepladserne overdækkes og lukkes af med port 

tilsvarende mastehuset, så det kan låses af om vinteren. Pris ca. 50.000 kr. som kommer på næste 

års investeringsbudget. 

 

8:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Ingen ønskede ordet under dette punkt. 

 

9. Eventuelt 

Mulighederne for etablering af en grøntsagsbod med årstidens grøntsager på marinaområdet, som 

man ser på mange havneområder undersøges. Hvis nogen kender en som kunne være interesseret i 

at etablere en sådan, kan henvendelse foretages til Alex. 

 

10:  Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder 

Tirsdag d. 26/9, tirsdag d. 31/10, tirsdag d. 21/11, tirsdag d. 12/12. 

 

Således passeret, 

Hans Mørkebjerg, referant 

 

Godkendt:    


