
Referat af Næsmøde 10. oktober 2017 i Assens Søsportscenter 

Mødestart kl. 19.00 – slut kl. 21.00. 

 

 

Dagsorden: 

 

1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

2: Status på klimasikringsplanen for Assens Havneområde v/Anders Dam – Assens Koomune 

3: Afholdelse af Havnens Dag, lørdag den 09. juni 2018 v/Per Møller -  Assens Marina 

4: Status på uddybning af Assens Havn – herunder dele af Assens Marina v/Ole Knudsen 

5: Mulige fremtidsplaner for Restaurant Mågen/Marinatorvet v/Palle Johansen 

6: Status/information om Assens Kommunes planer for Næsområdet –  

7: Bordet rundt 

8: Eventuelt og næste rundt 

 

 

 

1:  Godkendelse af dagsorden og valg af referent  

 

Dagsordenen blev godkendt og Henrik Larsen, Assens Marina blev valgt som referent og ordstyrer. 

 

2:  Status på klimasikringsplanen for Assens Havneområde  

Der er ikke nyt omkring klimasikringsplanen.  Der er dog iflg. Ole Knudsen stemning for en sikring via den 

ydre linje.  Anders fra Næshusene nævner, at der er sendt breve til kommunens udvalg omkring sikringen 
hvor der er bemærkninger i forhold til den foreslåede sikring med en 3½ meters jordvold omkring husene.  
I første omgang reserveres arealerne og der er andre muligheder også i forhold til højden supplerer Ole 
Knudsen. 

Palle Johansen supplerer med bemærkningen om at en vold vil være skæmmende for området. 

Tue Christensen – feriehusene – nævner at en højde på 2,80 m må være tilstrækkeligt til at sikre arealerne. 

 

3:  Havnens Dag 2018 

Per Møller orienterer om Havnens Dag i 2018 – lørdag den 18. juni – og det vil være ønskeligt at byen og 

alle interessenter omkring marinaen og havnen bakker op.  Det er et stort ønske at der kommer en bedre 
struktur på arrangementet ligesom beach-håndbold arrangementet skal være mere ansvarlig for afvikling 
af deres aktivitet. 

Det oplyses at det er Haarby Håndboldklub, der er arrangør.   Per Møller tager kontakt til Haarby Håndbold 
for at stemme rammerne af for arrangementets afvikling idet det ikke findes acceptabelt at et så stort 

arrangement lægger beslag på andre klubbers lokalefaciliteter – herunder bad- og toiletbygninger.  Som 
det er nu lukker Assens Sejlklub og Assens Marina lokaler, toiletbygninger for andre end gæstesejlere og 
klubmedlemmer.  Haarby Håndboldklub må bekoste toiletvogne, personer, der anviser P-pladser til deres 
arrangement m.m. så dette kan afvikles uden belastning og gene for havnens øvrige brugere og gæster. 

Lars Møller Christensen – Assens Sejlklub – bemærker, at Havnens Dag er et stort arrangement der kræver 

opbakning, både fra klubberne, kommunen og også gerne fra de forretningsdrivende i byen. 

Anders Dam – Assens Kommune - ser synenergi-effekt i at afvikle begge arrangementer samme dag. 

Morten Tukjær – Assens Havnegrill og Marinagrillen – fortæller at Handelsstandsforeningen er opmærksom 
på Havnens Dag og Morten bliver således bindeleddet mellem os interessenter på havnen og Handels-
standsforeningen.  Morten informerer igen på næste næsmøde om Handelsstandsforeningens holdning. 

 

 



4:  Status på uddybning af Assens Havn 

Der forventes udsendelse af udbud i løbet af 14 dage og valg af entreprenør således beslutning kan tages 
omkring 1. november 2017.  Prismæssigt holder det estimerede overslag – der projekteres med 7,5 dybde 

ved havnen og 3 meter til marinaens kran. 

Der er lidt uklarhed omkring uddybningens omfang ved Marinaens areal – Alex Hansen, Assens Marina og 
Ole Knudsen – mødes umiddelbart efter mødet for en afklaring herom. 

 

5:  Mulige fremtidsplaner for Restaurant Mågen/Marinatorvet 

Palle Johansen nævner at planen pt. kan være ferielejligheder i en 4 etagers bygning eventuelt med en 
restaurant i stueplan.  Alternativet kunne også være et vandrerhjem. 

Helge Jakobsen, Assens Marina, spørger ind til hvorfor en restaurant ikke kan gå på marinaen – hvortil 
Palle svarer at det dels handler om den rigtige restauratør og opbakning til stedet. 

Næshusene nævner en perspektivplan, som for år tilbage blev præsenteret – er denne gemt væk?  - Det 
korte svar her er fra Assens Kommune – Peter Nielsen, at der gennem årene er præsenteret mange 
perspektivplaner for projekter og arealer i kommunen – se punkt 6 – men at disse jo ikke aktiveres ved 

blot at blive lavet, men gennem brugernes opbakning og medfinansiering. 

Anders Dam nævner ’blå støttepunkter’ som er en del af LAK-midlerne hvor Assens Kommune også 
forventer at få del i disse midler – som kan bruges på marinaen. 

 

6:  Status/information om Assens Kommunes planer for Næsområdet 

Peter Nielsen, Plan- og Kulturchef Assens Kommune, nævner i fortsættelse af ovennævnte at der gennem 

årene arbejdes med disse planer – Molehovedet nævnes som en stor succes udtrykt gennem et samarbejde 
mellem private og kommune. 

Han nævner at der skal laves en udviklingsplan for Assens by – og der søges derudover midler ved Real-
dania for projekter i Assens by. 

Debat omkring en visionsplan for området, som ønskes og som gerne må blive mere konkret.  Punktet er 
endt med at Lars Møller Christensen er initiativtager til et udvalg som skal arbejde med planer og ønsker 
til området overfor Assens Kommune.  Interesserede fra klubberne kan kontakte Lars og melde sig til 
deltagelse i dette udvalg.  Lars Møller Christensen kan kontaktes på telefon 2146 2693 og på mail:  
formand@assens-sejlklub.dk 

 

7:  Bordet rundt 

Morten Tukjær:  Grillen åbner også i 2018 

Amatørfiskerne:  Har søgt kommunen om lokaler til garnsyning  

Marinaen:  Alex Hansen nævner ansættelse af ny havneassistent samt tiltag, der pt. arbejdes med.  Se 
marinaens hjemmeside for mere info herom.  Marinaen har modtaget kr. 5.000 til udvikling af vand 
aktiviteter.  Udvidelse af masteskuret er i gang og etablering af internet på marinaen forventes afsluttet i 
indeværende år. 

Sommerhusene:  Tue Christensen – Broen er genetableret – der er ros til kommunen for et flot arbejde 

Assens Havn bliver kommunal fra nytår 2017/2018  og umiddelbart bliver der ikke ændringer – men måske 
bliver samarbejdet nemmere i forhold til fælles aktiviteter. 

Assens Dykkerklub:  Uddannet flere instruktører 

Assens Søsportscenter:  Poul Julius, roser moleprojektet  

Camp One:  Nævner at gæster spørger til aktiviteter og planer for området på næs  

Lone Storgaard, Assens Sejlklub, foreslår en hjemmeside til Assens Søsportscenter – Lars Møller 
Christensen sidder også som medlem af Søsportscentrets bestyrelse og tager ideen med til næste møde.  

Pt er Poul Julius kontaktperson for centret. 

 

8:  Næste møde:  15. marts 2018 – vært Næshusene i Søsportscentret. Kl. 19.00. 

 

Således passeret, Henrik Larsen. 


