
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  150 Dato: 26.09.2017 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

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

Alex Hansen (AH), Anders Lemmergaard (AL), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost           

           

Fraværende:      

 

 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab 2016/2017 og status på gamle restancer 

4. Budget 2017/2018 

5. Ny havneassistent 

6. Næsmøde 10. oktober 

7. Forretningsorden  

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

9. Eventuelt 

 
 

 

 

 

  

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

Annonce i bladet Sejler om marinaens tilbud om vinteropbevaring af både er indrykket. 

 

Torsdag den 16. november holdes møde i udvalget ’Havnens dag’ med det formål at få drøftet 

hvordan arrangementet skal afvikles i 2018.  Det er på tale at strandhåndbold-arrangementet 

skal afvikles samme dag – det findes helt naturligt at arrangørerne afholder udgifter til 

toiletvogne og andre praktiske foranstaltninger, der skal til for at afvikle et så stort arrangement. 

 

Flids Havnemesse finder sted den 23. november 2017 med tilmelding den 01. november 2017.  

Interesserede tilmelder sig til Alex snarest. 

 

Lørdag den 18. november afholdes der workshop Vild med Vand -Havnens Dag i VingstedCentret 

– Hans deltager – Havnens Dag arrangementet finder sted lørdag den 09. juni 2018. 

 



3: Regnskab og budget 2016/2017 samt status på gamle restancer 

 

Indtægterne for året forventer vi ligger ca. 1,0% højere end budgetteret – udgifterne er højere 

end budgetteret hvor primært personaleomkostninger, vedligehold af broer og vedligehold på 

kran er de væsentligste poster.   

 

Det forventes at årets resultat vil være et underskud i niveauet tkr. 200-250 efter afskrivninger. 

 

Der er 2 restancer tilbage – den ene går til fogedretten snarest – og beløbet udgør godt tkr. 25. 

 

Der er 17 nye andelshavere, som ønsker at indgå i udtrædelsesordningen pr. 1. oktober 

 

 

 

4:  Budget 2017-2018 

 

For året forventes en svag stigning i indtægterne og et overskud i niveauet tkr. 75. 

 

 

 

5:  Ny havneassistent 

 

Der er udarbejdet stillingsopslag til ny havneassistent – Alex kikker teksten igennem og på næste 

bestyrelsesmøde tages stilling til procedure i forhold til annoncering etc. 

 

 

 

6:  Næsmøde – 10. oktober 2017 

 

AH, HJ, AL og HL deltager fra Assens Marina – tilmeldingsfrist torsdag den 05. oktober 2017. 

 

 

 

7:  Godkendelse af forretningsorden 

 

Forretningsordenen er gennemgået og godkendt. 

 

 

 

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Vandrør udskiftes – AH har folk på opgaven. 

 

Tag mellem mastehus og spuleplads bliver påbegyndt primo oktober. 

 

 

 

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

HJ har deltaget i Facebook-kursus og deltager på næste kursus som omhandler annoncering på 

Facebook. 

 

 



10:  Eventuelt 

Konsulent fra BådNyt har været i dialog med Alex og vi er månedens havn i et kommende blad.  

Assens Marina deltager med en planchestand på den kommende Ferie og Fritid messe d. 26-28 

januar 2018 i Odense Congress Center. 

  

 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


