
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  151 Dato: 31.10.2017 

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. Annoncering efter ny havneassistent 

6. Referat af Næsmøde 10. oktober 

7. Forespørgsel på rabat på priser i takstbladet til firmaer/erhverv 

8. Begrænsning af gennemkørsel og uvedkommende kørsel på liftvejen 

9. Status på igangværende opgaver 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11. Eventuelt 

 
 

  

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

Henvendelse fra Visens Skib som gerne vil besøge Assens Marina tirsdag d. 17. juli 2018, hvilket 

der er sagt OK til. 

 

Omkring uddybning af havnen afventer vi det endelige omfang og tidsplan.  Vi har en forventning 

om at vi skal have 3 meters dybde mellem bro A og B ind til servicekajen. 

 

 

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

 

Regnskabet ser forventeligt ud til at lande kedeligt – et underskud i niveauet tkr. 300.  En stor 

del af underskuddet skyldes aftrædelseslønninger og feriepengeforpligtelser i forbindelse med 

fratrædelser, ligesom det er nødvendigt at regulere værdien af vores træ- og pæle-beholdninger. 

 

Bestyrelsen har besluttet at prisen pr. andel for det næste budgetår er uændret - kr. 830 pr. 

m2. 

 



4:  Budget 2017-2018 

 

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

sidste møde er der ikke ændringer.  Vi er i dialog med revisorerne om de ydelser, vi køber og 

om behovet herfor. 

 

 

5:  Annoncering efter ny havneassistent 

 

Der er udarbejdet stillingsopslag til ny havneassistent og stillingen slås op på jobindex.dk og på 

marinaens hjemmeside.  Ansøgningsfrist 15. november 2017. 

 

 

6:  Referat fra Næsmøde – 10. oktober 2017 

 

Referatet udsendes sammen med nyt fra havnelederen. 

 

 

7:  Forespørgsel på rabat på priser i takstbladet til firmaer/erhverv 

 

Takstbladet er drøftet i bestyrelsen og der er enighed om at de gældende takster er prisen og 

der kan ikke gives rabat på priserne i takstbladet. 

 

 

8:  Begrænsning af gennemkørsel og uvedkommende kørsel på liftvejen 

 

For at begrænse kørsel på liftvejen undersøges nu om denne må afspærres og vi går i dialog 

med Assens Kommune omkring bumpene på Næsvej med henblik på at få ’blødere bump’ for at 

undgå at en del bilister vælger at benytte liftvejen.  

 

 

9:  Status på igangværende opgaver 

Udvidelsen af mastehuset er færdigt – og prisen holdes under det budgetterede.  

Bjarne er tilbage efter ferie og det giver nu mulighed for bedre at få praktiske opgaver løst. 

Maling af toiletter bliver en vinteropgave, så det står klart til den næste sæson. 

 

10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Henvendelse fra Feriehusene omkring opbevaring af en kajak i masteskuret – eller andre både, 

som gæster eller ejere til Feriehusene har, - det kan aftales på samme vilkår som beskrevet i 

takstbladet og betales herefter. 

FLID - Efterårsseminar og Havnemesse – 23. november i Fredericia – personalet deltager 

Per, Hans og Ivan deltager også. 

Vild-med-Vand-workshop i Vingsted – 18. november 2017 – HM deltager samt Per Haugan fra 

Assens Dykkerklub. 

På valg ved generalforsamlingen er Øjvind Poulsen og Henrik Larsen – begge modtager genvalg.  

Begge suppleanter – Ivan Frost og Per Møller er også på valg og modtager genvalg. 



Ferie-Fritid Messe i Odense til januar 2018, her deltager Assens Marina på en stand med 

materiale om marinaen. 

 

11:  Eventuelt 

Der gøres opmærksom på at der er toilet i den røde bygning på bukkepladsen i det næste nyt 

fra havnelederen. 

PM foreslår at vi forskønner marinaområdet og nævner forskellige tiltag, der kan tages aktion 

på, samt at der bør være en grøntsagsbod på marinaområdet, som der er i mange andre 

havne/marinaer. Hvis der er nogen, som ønsker eller kender nogen som kunne være interesseret 

i at have/drive en grøntsagsbod på marinaen, kan henvendelse herom rettes til Alex.   

 

Næste møde 21. november 2017 kl. 19.00 og sidste møde inden jul er den 12.  19. december 2017 kl. 

18.00. 

 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

Godkendt: 


