
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  156 Dato: 10.04.2018 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL) Helge Jakobsen (HJ), Alex Hansen (AH), 

Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF) 

Gæster:  Lars Møller Christensen og Marc Hintze, Assens Købstad under punkt 1          

           

Fraværende:      

 

 

 
1. Drøftelse om udvikling af Næsområdet/havneområderne med foreningen Assens 

Købstad  

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Orientering fra formanden 

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

5. Mulighed? og betingelser for eventuel tilladelse til at bo i båden hele året (AH)  

6. Markedsføring (HM – HJ – AH)  

7. Havnens Dag arrangementet (HM) 

8. Referat fra Næsmødet d. 15. marts (AH – HM) 

9. Referat fra FLID generalforsamlingen d. 22. marts (HM) 

10. Status på i gang værende opgaver (AH) 

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

12. Eventuelt 

 

 

 

  

1:  Drøftelse om udvikling af Næsområdet/havneområderne med foreningen Assens 

Købstad 

 

Lars Møller Christensen og Marc Roar Hintze præsenterede Foreningen Assens Købstads oplæg 

til ’bosætningsplan’ for Assens – herunder foreningens overvejelser i forhold til specifikt Assens 

Marina.  Reelt set er der pt. intet konkret i forhold til Assens Marina A.m.b.a. 

 

Bestyrelsen har drøftet et medlemskab af foreningen. 

 

 

2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet er godkendt og underskrevet. 

 

 

3: Orientering fra formanden 

 

Der er ikke nyt fra formanden at referere. 

 



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

 

Vi er godt halvvejs inde i regnskabsåret – og selvom udskiftning af pæle kommer til at koste 

dobbelt så meget som budgetteret, pga. det store antal, forventes marinaens samlet budget 

fortsat at holde.  

Afskrivningerne begynder nu at falde. 

 

Fremadrettet vil regnskabsgennemgang for bestyrelsen ske kvartårligt, og halvårligt vil en 

grundig gennemgang af dette ske i bestyrelsen.  Havnelederen udsender regnskab med 

kommentarer til bestyrelsen forud for bestyrelsesmøderne. 

 

Der er 13 pladser der mangler at betale driftsbidrag pr. 01. april 2018. 

 

 

5:  Mulighed? Og betingelser for eventuel tilladelse til at bo i båden hele året 

 

Punktet overføres til næste møde – Alex udarbejder et oplæg, der udsendes til bestyrelsen forud 

for næste møde. 

 

 

6:  Markedsføring 

 

Aftalen med Deal omfatter 15 bådpladser og 3 jollepladser – tilbudsperioden er 15.04. til og med 

28.04.2018.  Der er tale om en markedsføringsaktivitet der skaber fokus på ledige pladser i 

marinaen. 

 

Yderligere indrykkes i Fyens Stiftstidende 06. maj 2018 i tillægget ’Rundt om Assens’ og i Lokal 

Avisen, hvor vi reklamerer for pladser og faciliteter. 

 

 

7:  Havnens Dag-arrangementet 

 

Hans Mørkebjerg er aktivitetsansvarlig og følger op på Marinaens aktiviteter på dagen. 

 

For sælgere af både tilbyder vi plads på Z-broen, hvor disse kan ligge til fremvisning. 

 

 

8:  Referat af Næsmødet 15. marts 2018 

 

Er tidligere udsendt som information.  Der var ikke deltagelse fra politikere, men to 

repræsentanter fra kommunens administration. 

 

 

9:  Referat fra FLIDs generalforsamling 22. marts 2018 

Referatet er ikke modtaget – indlæg om persondataforordning er taget til efterretning.  Marinaen 

arbejder med implementering af disse regler og krav – ligesom vi arbejder med en 

forretningsgang der skal beskrive Marinaens håndtering af persondataforordningen. 

 

10:  Status igangværende opgaver 

Badefaciliteter på damerum bliver færdig i løbet af uge 16 og der skal repareres vandrør under 

3 af broerne, der er frostsprunget. 



Bestyrelsen besluttede tidligere på året at få en alternativ tilbud på vores forsikringer, som 

endnu ikke er modtaget. Alex følger op. 

Vi forventer at ansætte – på timeløn – en person, der kan reparere broer. 

 

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen medlemmer ønskede ordet. 

 

12:  Eventuelt 

Der var ikke punkter under eventuelt. 

 

Næste møder:  22. maj 2018 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


