
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  155 Dato: 13.03.2018 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Helge Jakobsen (HJ), Alex Hansen (AH), 

Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF), Anders Lemmergaard (AL)          

           

Fraværende:     Henrik Larsen 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab og budget 2017/18 samt status på restancer (AH/HJ) 

4. Markedsføring (HM) 

5. Havnens Dag-arrangementet lørdag d.9.juni (HM) 

6. Næsmøde d. 15. marts (AH/HM) 

7. FLID generalforsamling d. 22. marts (HM) 

8. Status på igangværende opgaver (AH) 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

10. Eventuelt 

 
1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

2: Orientering fra formanden 

 

Assens Kommune har startet et nyt spændende projekt om den fremtidige udvikling af Assens 

by med titlen: Fremtidens Assens - Strategisk helhedsplan for Assens midtby. 

Arbejdet har et projektbudget på 2,1 mio. kr. og forventet afsluttet med godkendelse af byrådet 

sommeren 2019.  

Assens Kommune har sammen med diverse samarbejdspartnere i Assens by, hvoraf Assens 

Marina er en af dem, søgt et tilskud på det halve af beløbet til projektet ved Realdania under 

deres kampagne - Hovedbyer på forkant. 

 

Med blandt andet baggrund i projektet udviklingen af Assens bys fremtid er det aftalt, at 

formanden for foreningen Assens Købstad, Marc Hintze og Lars Møller, deltager i en del af vores 

næste bestyrelsesmøde den 10. april for at drøfte og udveksle synspunkter og ideer til udvikling 

af Næsområdet og havneområderne. 

 

Vi har modtaget henvendelser omkring etablering af rigtige husbåde i marinaen. For nuværende 

må vi sige at det ikke er muligt, men det kan være det kan blive i forbindelse med de nye 

fremtidsplaner for Assens by?       

  

3:  Regnskab og budget 2017-18 samt status på restancer 

 

Indtægterne ser ud til at følge budgettet og indbetalingerne af driftsbidraget forløber som de 

skal og plejer. 

 

Vedrørende udgifterne er der flere fortøjnings pæle, som skal udskiftes end forventet, hvilket 

betyder en større udgift 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. 



Den tidligere udmeldte forhøjelse af rengøringsudgifterne til toiletterne er blevet forhandlet ned, 

så den bedre ligger i tråd med budgettet. 

 

Hvis indtægterne for sommerens gæstesejlere bliver som de plejer, regnes der fortsat med et 

budgetterede overskud på ca. 78.000 kr.    

 

 

4:  Markedsføring 

 

Tilbuddet til ude fra kommende bådejere, om at komme op og forårsklargøre deres båd på 

Assens Marina, er i marts måned blevet annonceret i Dansk Sejlunions klubblad ”Sejler” og i 

Danske Tursejlers klubblad ”Tursejleren”. Annoncen er også lagt på marinaens facebook side. 

 

Assens Marina har også som de tidligere år en helsides annonce om marinaen og Assens by i 

bladet ”Sejleren”, som ligger til fri afhentning i de danske havne.       

 

For at skabe synlighed og omtale af Assens Marina og på den måde hjælpe de bådpladsejere, 

der er i udtrædelsesordningen, samt dem der har sat deres bådplads til salg med at få solgt, har 

vi lavet en salgs- og markedsførings aftale med Deal.dk. Kun de 2 nævnte kategorier kan deltage 

hvis de ønsker, og information om tilbuddet er udsendt til dem.    

 

 

5:  Havnens Dag-arrangementet lørdag d. 9. juni 

 

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

der flyver rundture.  Assens Handelsstandsforening giver lodsedler, hvor man kan vinde 

helikopter rundflyvninger i forbindelse med køb i deres forretninger i dagene op til Havnens Dag. 

På dagen udtrækkes vindere, som skal være tilstede for at vinde turene. 

 

Marinaen stiller op med en informationsstand. Lørdagen før stiller planlægningsgruppen op med 

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

 

Søværnet har givet tilsagn om at deltage med marinefartøjet NYMFEN, hvor marineforeningen 

er koordinator på den del af arrangementet og holder åbent hus i deres klubhus. 

 

Skoda museet deltager med deres Skoda-veteranbus, hvormed de tilbyder transport mellem de 

forskellige aktivitetsområder. 

 

Alle marinaens brugere opfordres til at deltage i Havnens Dag arrangementet.  

    

Næste møde i planlægningsgruppen er aftalt til torsdag den 3. maj. 

 

6. Næsmøde d. 15. marts 

 

På Næsmødet deltager for marinaen HJ, PM, HM og AH 

Referat fra mødet udsendes når det foreligger. 

 

  

7. FLID generalforsamling d. 22. marts 

 

På vores brancheforening FLIDs generalforsamling deltager HM, ØP og AH 

 

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der om formiddagen diverse havne og marina 

relaterede tema indlæg. 

Et af formiddagens temaer drejer sig om EU's persondataforordning, der indeholder generelle 

regler om behandling af personoplysninger og som træder i kraft den 25. maj 2018. 

Forordningen har samme virkning som lov og erstatter derfor de nugældende regler 

(persondataloven) og vil bliv suppleret af en ny databeskyttelseslov i Danmark. 

 



Assens Marina A.m.b.a. har naturligvis diverse personoplysninger på andelshavere, fastliggere, 

brugere, personale o.s.v. samt dataudveksling med eksterne samarbejdspartnere i forbindelse 

med f.eks. lønudbetaling, opkrævning at driftsbidrag og software leverandører.  

Alle disse data håndteringer stiller den nye persondataforordning krav om dokumentation af 

vores håndtering og procedurer på, hvordan vi beskytter og sikre vores dataoplysninger. 

 

Disse procedurer og beskrivelser skal forefindes pr. 25. maj, så der forestår et stort arbejde på 

havnekontoret med dette inden den 25.maj. 

Hvis man ikke har den krævede dokumentation kan firmaer/foreninger blive pålagt bøder.  

 

            

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Herenes toiletter og baderum er malet og renoveret, herefter følger daneafdelingen som knap 

får så stor en renovering i denne omgang, da det ikke er så tiltrængt som herrer afdelingen. 

 

I uge 11 startes der på ”bankning” af nye fortøjningspæle, som forventet afsluttet inden påske, 

hvis vejret tillader det. 

 

Den spærrede ind- og udkørsel mellem Næsvej og liftvejen vil igen blive åbnet inden påske, men 

der vil blive etableret en bom på liftvejen, så gennemkørsel ikke kan/må finde sted af sikkerheds 

mæssige årsager, da liftvejen er marinaens arbejdsvej og ikke en gennemkørselsvej. 

 

For at forbedre og optimere parkeringsforholdene på det grønne midter område langs marinaen 

vil der blive opsat midter afspærringer, når bådene er sat i vandet, så der kan parkeres fra såvel 

Næsvejen som liftvejen. 

 

Vurderingen af marinaens forsikringer og eventuelle ændringer er ikke afsluttet.   

      

   

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

PM foreslår at marinaen tilbyder de erhvervsdrivende på Næsområdet, at de kan få en link-

henvisning til deres hjemmeside, på informationer som udsendes fra marinaen, såsom nyt fra 

havnelederen. Aftalt at PM kontakter de erhvervsdrivende for etablering af tilbuddet. Det gavner 

os alle, at vi har nogle gode servicefunktioner på Næsområdet så støt dem. 

10:  Eventuelt 

Ingen ønskede ordet. 

 

Således passeret, 

Hans Mørkebjerg, referent 

 

Godkendt: 


