
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  152 Dato: 21.11.2017 

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(IF)           

           

Fraværende:      

 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab 2016/2017 og status på gamle restancer (AH) 

4. Budget 2017/2018 (AH) 

5. Status på uddybning af havnen (HM) 

6. Referat af opstartsmøde vedrørende Havnens Dag 2018 

7. Markedsføring af Assens Marina, hjemmeside, facebook, annoncer og 

messer (HM) 

8. Status på igangværende opgaver (AH) 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

10. Eventuelt 

11. Ansættelse af ny havneassistent 

 
 

  

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

HM har modtaget stor ros for vores håndtering og kommunikationen omkring ansættelsen af 

den midlertidig kran- og truckfører Rikke. 

 

Der er aftalt møde den 22. november med vejingeniør fra Assens Kommune vedrørende den 

gennemgående trafik på Næsvej, som nu fortrinsvis foregår på marinaens liftvej. Vi ønsker en 

drøftelse om hvordan, man kan få stoppet den nu gennemkørende og uvedkommende trafik på 

liftvejen.   

 

 

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

 

Underskuddet lander forventeligt efter besøg af vores revisorer i niveauet tkr. 260 – i forholdet 

til seneste vurdering skyldes dette at vores afskrivning af visse anlægsaktiver lægges ud på en 

5-årig periode og ikke en 3-årig.  Den restance, vi har sendt i fogedretten er berammet til 

december.  HJ møder op. 



4:  Budget 2017-2018 

 

Der er alene tale om små justeringer og for året forventes fortsat en svag stigning i indtægterne 

og et overskud i niveauet tkr. 75 – i forhold til sidste møde er der ikke ændringer.   

 

 

5:  Status uddybning af havnen 

 

Det forlyder at den samlede uddybning af havnen påbegyndes primo december – det er ikke 

afklaret endnu hvordan det forurenede materiale skal håndteres. 

 

 

6:  Referat fra opstartsmøde Havnens Dag 2018 

 

Der er gode aktiviteter under planlægning – det er ønskeligt at Handelsstandsforeningen også 

bakker op omkring arrangementet.  Næste møde er aftalt til den 1. februar 2018 i Roklubbens 

lokaler. 

 

 

7:  Markedsføring af Assens Marina 

 

Der er lavet ny, opdateret folder der fremadrettet skal markedsføre marinaen.  På Facebook kan 

det konstateres at ca. 10% af de besøgende har klikket sig videre til vores hjemmeside. 

 

 

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Der arbejdes med udskiftning af brædder på broerne og døre skiftes i masteskuret – fodtrinnet 

fjernes også, så mastevogne bedre kan trille ind. 

 

 

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Næste møde flyttes til den 19. december 2017. 

 

10:  Eventuelt 

Intet under punktet. 

 

11:  Ansættelse af ny havneassistent 

Punkt 11 blev behandlet efter punkt 10 Eventuelt, da Henrik Larsen på grund af habilitet ikke 

kan deltage i punktet og derfor forlod mødet. 

Det blev vedtaget at ansætte Rikke Dalskov Andersen som ny havneassistent fra den 

16.12.2017. Rikkes midlertidige ansættelsesaftale udløber d.15.12.2017  

 

Næste møde inden jul er den 19. december 2017 kl. 18.00. 

Således passeret punkterne 1 til og med 10 – punkt 11 refereret af Hans Mørkebjerg. 

Henrik Larsen, referent.  Godkendt: 


