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1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Konstituering af bestyrelsen 

 

Konstituering af bestyrelsen er sket således: 

 

Formand  Hans Mørkebjerg 

Næstformand Øjvind Poulsen 

Kasserer  Helge Jakobsen 

Sekretær  Henrik Larsen 

 

 

3: Orientering fra formanden 

 

Klimasikringsplanen er nu endeligt godkendt i Assens Byråd.  Godkendelsen omfatter den indre 

linje og på sigt den ydre linje. Hvor den ydre linje skal gå/være vil blive tinglyst når ny lokalplan 

for Næsområdet foreligger. 

 



 

 

Med denne beslutning/godkendelse må det konstateres, at det har lange udsigter med en 

eventuel højtvandssikring af Næsområdet, måske 15-20 år, hvis det overhovedet bliver til noget.    

 

HM har været i dialog med Lars Møller Christensen i forhold til planer for Næsbrugerne (se referat 

fra Næsmøde ultimo 2017) for at tilmelde sig den arbejdsgruppe som Lars tilbød at igangsætte.  

Lars oplyser at der pt. ikke er aktivitet i denne gruppe. 

 

 

4:  Regnskab og budget 2017-18 samt status på gamle restancer 

 

Der er 2 poster, der for nuværende bliver dyrere; der er flere fortøjnings pæle som skal udskiftes 

end forventet, hvilket betyder en større udgift end budgetteret og rengøringsudgiften for 

rengøring af toiletter i sæsonen bliver også dyrere end budgetteret. 

 

Merudgiften kompenseres delvist ved at reducere lidt på ambitionerne for renovering af brofag 

– dog således at der ikke gås på kompromis med sikkerheden på broerne. 

 

Der er en restance tilbage som fortsat forfølges. 

 

 

5:  Evaluering af generalforsamlingen 

 

Overordnet set foregik generalforsamlingen i god ro og orden – der var enkelte andelshavere, 

der fremkom med utilfredshed omkring lukningen af liftvejen og tilkørsel hertil.  Bestyrelsen 

understreger endnu engang at dette er sket for at begrænse den stigende transitkørsel på lift-

vejen og sliddet på denne samt af sikkerhedsmæssige hensyn og at det ikke på nogen måde er 

hensigten at besværliggøre adgang til broer og både.  Det understreges nok engang, at det er 

marinaen der har vedligeholdelsespligt og udgiften hertil. 

 

 

6:  Markedsføring 

 

Vi deltog på Ferie/fritidsmessen i Odense Congress Center og der var en fin artikel om vores 

deltagelse i Fyens Stiftstidendes messeavis/tillæg til avisen i uge 3.  Messen var i dagene 26.-

28. januar 2018.  Standen blev nogenlunde jævnt besøgt. 

 

Vi arbejder på at lægge en annonce om salg af bådplads på Deal.dk for at skabe synlighed for 

marinaen og på den måde hjælpe de pladsejere, der er i udtrædelsesordningen med at få solgt 

deres plads. 

 

 

7:  Havnens Dag-arrangementet 

 

Arrangementet er under planlægning og skrider godt frem – der er truffet aftale med helikopter, 

der flyver rundture.  Assens Handelsstandsforening giver lodsedler i forbindelse med køb i deres 

forretninger i måneden op til Havnens Dag og på dagen udtrækkes vindere, som skal være 

tilstede for at få turen. 

 

Marinaen stiller op med en informationsstand. Lørdagen før stiller planlægnings gruppen op med 

en bod på ’Danmarks længste loppemarked’ for at gøre opmærksom på Havnens Dag. 

 

Næste møde i planlægningsgruppen er den 15. marts. 

 



 

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Toiletterne er fortsat under renovering og udenomsarealerne bliver nu ordnet med tilskæring af 

træer og buske m.m. 

 

Uddybningen i marinaen følger planen og sker her i uge 6 og 7. 

 

Den nuværende vagtordning får et opfølgende check – AH går i dialog med Søsportscentret og 

Assens Sejlklub for at kordinere udførelsen af vagtordningerne og måske opnå synenergieffekt. 

 

 

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

HJ har deltaget i FLID-møde og et af temaerne på dette møde var blandt andet forsikringer for 

havne/marinaer.  First-forsikring har specialiseret sig i forsikringer og tilpasset produktpaletten 

til netop havne og marinaer. 

Der indhentes tilbud fra First af AH og tilbud forsøges indhentet så det kan fremlægges på næste 

møde. 

 

10:  Eventuelt 

ØP nævner at der er en mangel ved servicekajen i forhold til at kunne komme op hvis man skulle 

være uheldig og falde i vandet – AH overvejer en løsning der imødekommer en sådan situation. 

AH deltaget på et gå-hjem-møde med Udvikling Assens med temaet ’Fremtidens underhold-

nings- og fritidsindustri’. 

 

11:  Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder: 

- 13. marts 

- 10. april 

- 22. maj 

- 12. juni 

 Marina Sommerfest 24. august 2018. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


