
Referat fra 

NÆSMØDET 15. marts 2018 i Assens Sejlklubs lokaler 

Vært: NÆSHUSENE, mødeleder Sonnich Jensen, formand. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
 
Dagsordenen blev godkendt og Anders Møller Jensen, Næshusene valgt til referent. 
 
2. Opfølgning på punkterne fra sidste møde.  
Kommunens planlægning for bymidten og havnen, herunder Marinatorvet og 
visionsplan for Næsområdet - v/ Assens Kommune 
 
Peter Nielsen orienterede om kommunens projekt ”Fremtidens Assens”, som ligger i 
forlængelse af tilsvarende projekter i andre af kommunens bysamfund. Der er afsat 2,1 
mio.kr. til arbejdet. Man håber på aktiv og økonomisk medvirken fra RealDania-fondet. Der 
er ikke noget specielt om Marinatorvet mv. i det projekt. 
 
Det initiativ om en visionsgruppe for Marinatorvet og Næsområdet, som blev bebudet på 
sidste Næsmøde i oktober er ikke kommet i gang. 
 
3. Højtvandssikring af Næsområdet med udgangspunkt i vedtaget 
Klimasikringsplan, herunder tinglysning af sikringslinje hvor og hvornår - v/ Assens 
Kommune 
 
Byrådet har nu vedtaget en Klimasikringsplan, der bygger på et ydre dige rundt om 
Næsset på 2,5 m over daglig vande samt en port i havnehullet. Der vil snarest blive 
tinglyst en bræmme til diget på offentlig grund langs Lillebælt helt ud til dækmolen. (Kote 
2,5 m er cirka 1,0 m over den nuværende sti forbi Næshusene). 
 
Der er lange udsigter med at realisere sikringen, da der ikke er afsat penge og der ikke 
umiddelbart findes en løsning for en port i havnehullet. Parterne på Næsset forventer at 
blive inddraget i udformningen af diget, når det engang skal realiseres. Chr. Jensen fra 
firmaet Siolit demonstrerede sit system for mobil højvandsspærring. 
 
3a. Oplysning om muligheder for at søge fonde. 
 
Hans Mørkebjerg oplyste at der for tiden er mulighed for at søge midler i Nordea-fondet (i 
alt 50 mio.kr.) og andre fonde til gode projekter som fx en handicap-badetrappe på molen. 
 
4. Stort fælles Sct. Hans arrangement på Næsområdet - v/ Morten Tykjær, Mågen 
 
Der bliver et fælles Sankt Hans-bål og musik på stranden ud for ”Restaurant Mågen”. der 
vil også være mulighed for at deltage i fællesspisning i restauranten (90/115 kr.). 
Foreningerne blev opfordret til at deltage kollektivt. Marinaen går i spidsen. 
 
Det blev aftalt at foreningerne videregiver informationerne om arrangementet bl.a. på 
deres hjemmesider. 



 
5. Information om Havnens Dag arrangementet lørdag d. 9. juni - v/ Hans Mørkebjerg 
 
Hans Mørkebjerg orienterede om arrangementet, som kører i op mod 100 danske havne 
lørdag den 9. juni 2018. De maritime klubber holder åbent hus og der vil være forskelligt at 
se på fx helikopter-redning. Formålet er at markedsføre havn, marina og Næsset. 
 
Foreningerne vil viderebringe budskabet. 
 
6. Bordet rundt – orientering fra de tilstedeværende organisationer. 
 
Marinaen: 
Havnen og marinaen ved servicekajen er nu endelig blevet uddybet. Der er slået en række 
nye fortøjningspæle i. Toiletter og bade er blevet renoveret og stærkere Wi-Fi er sat op. 
Bumpene på Næsvej er blevet ”mildnet” samtidigt med at marinaens interne vej er blevet 
spærret for gennemkørsel og parkeringen vil blive reguleret. 
 
Mågen/Grillen: 
Virksomheden samles fra påske i ”Mågen - grill og Bistro”. 
 
Havnen: 
De store gamle sejlskibe kommer også til Assens i år. 
 
Sommerhusene ved Rylevej: 
Man drøfter kystsikring med kommunen, da havet i de seidste år har taget meget af 
stranden ved sommerhusene. Kommunen overtager fra 1. juli myndigheden fra 
Kystdirektoratet. 
 
Kolonihaverne: 
Man beder kommunen genoprette stien langs havnebassinet efter de seneste storme og 
højvande, der har fjernet en del af den. 
 
Næshusene: 
Der er behov for at der kan tilbydes ejere og lejere af feriehusene en hensigtsmæssig 
opbevaring af surf brædder, joller og andre større maritime genstande i kortere perioder 
om sommeren. Det er ikke nemt i søsportsklubberne, som alle mangler plads. Marinaen 
lovede at undersøge om det kan ske i det nye masteskur fra maj til august. 
 
Assens Kommune: 
Det foreslås af praktiske grunde at byrådsmedlemmerne alene inviteres til Næsmødet om 
efteråret. Det var der tilslutning til, så der ventes deltagelse derfra i oktober. 
 
7. Næste møde  
 
Næsmødet holde igen torsdag den 11. oktober 2018 
Mødet holdes i og af Søsportscentret. 


