
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  157 Dato: 22.05.2018 

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), Per Møller (PM) 

          

Fraværende:   Anders Lemmergaard 

 

 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab og samt status på restancer (AH – HJ) 

4. Markedsføring og status på Deal-salget (HM – AH)  

5. Havnens Dag arrangementet (HM) 

6. Status på persondataforordningen (AH) 

7. Status på igangværende opgaver (AH) 

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

9. Eventuelt 

 

 

 

  

 

 

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet er godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

Der er ikke nyt fra formanden at referere. 

 

 

3:  Regnskab samt status på restancer 

 

Regnskabet følger det budgetterede og som beskrevet i sidste referat sker der fremadrettet 

opfølgning på bestyrelsesmøderne hver kvartal og hvert halvår.  Næste opfølgning sker på mødet 

den 12. juni 2018. 

 

Der er 5 pladser der mangler at betale driftsbidrag pr. 01. februar 2018 – dette beløber sig til 

ca. kr. 38.000,00. 

 

Der har indtil nu allerede været 400 gæstesejlere på besøg hos os – det er en god start.  Vi 

begynder med rundering for pladsbetaling fra gæstesejlere fra 01. juni. 



4:  Markedsføring og Deal-salget 

 

Kampagnen har medført et salg af 4 pladser:  2 jollepladser og 2 bådpladser.  Det er vores 

oplevelse at markedsføringen har været god og at det har skaffet marinaen positiv omtale.  Vi 

vil gentage kampagnen i 2019, hvis der er andelshavere som ønsker at deltage. 

 

 

5:  Havnens dag – 09. juni 

 

Foldere og plakater er trykt – der kommer en redningshelikopter kl. 10.00 og laver en opvisning 

ud for Søsportscentret ved den nye spadseremole. 

 

Vedstårup Teglværk/Strøjer-samlingen kommer med en ’veteran-motorbåd’, der udstilles på 

havneområdet.  

 

Marinaen etablerer en info-stand foran havnekontoret – Skoda-museet fra Glamsbjerg udstiller 

veteranbiler. 

 

Der reklameres for marinaen og Havnens Dag den 02. juni hvor der er loppemarked i Assens by 

– denne stand bemandes fra marinaens side med Per og Rikke som afløser Per efter kl. 11.30  

formanden for søsportscentret Erik Andersen er koordinator.   

 

Helge har oprettet en ny facebook side vedrørende afholdelsen af Havnens Dag i Assens – og 

Helge sørger for at booste dette.  Derudover har vi fået lov til at reklamere for arrangementet 

på kommunens skoleintranet. Der kommer også et opslag på Assens Kommunes 5 elektroniske 

info-skærme, som står rundt om i kommunen. 

 

 

6:  Status på persondataforordningen  

 

Alex har deltaget på et kursus omkring lovgivningen og persondataforordningen, som træder i 

kraft den 25. maj 2018. 

 

Marinaen implementerer løbende forordningen, der er omfattende.  Alex udarbejder et oplæg til 

forretningsgang og beskrivelse af marinaens håndtering af data til efter sommer. 

 

 

7:  Status på igangværende opgaver 

 

Persondatafordningen bliver et krævende arbejde det kommende halve år, det følges således på 

hvert bestyrelsesmøde. 

 

Pælearbejdet er godt i gang. 

 

Der arbejdes fortsat med et oplæg og et regelsæt for bådejere, der ønsker at bebo og bruge 

deres både i vinterhalvåret.  Per hjælper Alex med at undersøge vilkår i andre havne, så vi får 

et beslutningsgrundlag. 

 

Assurandøren fra forsikringsmægleren (First Forsikring) kommer i uge 22 for at give tilbud på 

marinaens forsikringer. 

 

8:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen medlemmer ønskede ordet 



 

9:  Eventuelt 

AH og HM har deltaget i et erhvervsseminar i Udvikling Assens på Gl. Avernæs med gode indlæg.  

Dette har affødt et evalueringsskema, som er blevet udleveret til hvert bestyrelsesmedlem med 

opfordring til at udfylde og aflevere dette senest på næste møde.  Hans laver et koncentrat af 

svarene og dette vil efterfølgende blive brugt til at øge kvaliteten for møderne. 

Fynske Bank har en fond hvorfra der kan søges midler til blandt andet almene  foreningsformål 

– vi overvejer at søge fra fonden til borde/bænke-sæt. 

 

Næste møde:  12. juni 2018 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


