
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  158 Dato: 12.06.2018 

Mødested: Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Øjvind Poulsen (ØP), 

Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Anders Lemmergaard (AL) 

          

Fraværende:   Helge Jakobsen (HJ) 

 

 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

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

4. Evaluering af Havnens Dag-arrangementet (AH) 

5. Status på persondataforordningen (AH) 

6. Status på igangværende opgaver (AH) 

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

8. Eventuelt 

9. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder 

 

 

 

  

 

 

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet er godkendt og underskrevet. 

 

 

2: Orientering fra formanden 

 

Der er ikke nyt fra formanden. 

 

 

3:  Regnskab samt status på gamle restancer 

 

De samlede driftslejeindtægter forventes at ligge ca. tkr. 50 under budget, hvilket primært 

skyldes at 4 meget store pladser sidste efterår kom med i udtrædelsesordningen.  

 

Gæste bådhåndtering forventes at ende på minimum tkr. 20 over budget. Det gode vejr påvirker 

også gæstelejeindtægten i niveauet tkr. 40-50 sammenlignet med perioden sidste år.  

Regnskabet for året forventes at slutte som budgetteret. 

 

Afskrivningerne begynder nu at falde. 



Der er ikke nyt i forhold til restancer og der er fortsat et par stykker, der ikke har betalt 

driftsbidrag pr. 01.05.2018 – AH følger op. 

 

 

4:  Evaluering af Havnens Dag-arrangementet 

 

Der er enighed om at arrangementet har været en succes med mange besøgende og fine 

aktiviteter fra interessenterne på marinaen.  Vi kunne dog godt savne aktivitet på marinatorvet. 

 

Havnens Dag har været besøgt af flere end de forgangne år – vi antager at godt 1.800 personer 

har været og besøgt Havnens Dag. 

 

Der planlægges et evalueringsmøde efter sommerferien med alle klubberne på marinaen. 

 

 

5:  Status på persondataforordningen 

 

Der er ikke nyt – AH forventer et kik på forordningen og forretningsgang hen over sommeren.  

Punktet udskydes derfor til næste møde. 

 

 

6:  Status på igangværende opgaver 

 

Der er ikke nyt fra forsikringsmægleren, vi ønsker fortsat et kik på marinaens forsikringer og AH 

følger op. 

 

Michael Møller er ansat på en 3 måneders kontrakt (til og med udgangen af august) hvor det 

primære opgaveområde er reparationer af broerne og forefaldende opgaver på marinaområdet. 

 

Dørlås til herretoilettet laves snarest. 

 

 

7:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

 

IF nævner, at bådejeres rod på bukkepladsen skal ryddes væk – AH tager opgaven. 

 

8:  Eventuelt 

Vi opfordrer gennem ’Nyt fra havnelederen’ andelshavere med mulighed for at stille en bod op 

med salg af egen avl (kartofler, jordbær m.m.) som en service for marinaens brugere og gæster.  

Alex tager sig af henvendelser herom. 

Der afholdes DM for Way-farer-joller primo juli måned – vi bevilger Assens Sejlklub fri benyttelse 

af slæbestedet.  Både, der følger stævnet og bruger marinaens pladser til overnatning betaler 

normal takst. 

Ny nøglekode til marinaens faciliteter bliver igangsat med virkning fra 01. december 2018 – der 

informeres om ny kode på vores hjemmeside og i ’Nyt fra Havnelederen’. 

Forsøgsordning til bådejere med indblæsning af ’tør luft’ i bådene under vinteropbevaringen er 

blevet præsenteret – det overvejes, om det er et tilbud vi skal udbyde til bådejere.  I givet fald 

kommer der information i ’Nyt fra Havnelederen’ og på marinaens hjemmeside. 

Vi opfordrer til at marinaens brugere støtter op omkring Sct. Hans arrangementet på Næs. 



9:  Fastlæggelse af kommende møder 

24. august 2018 - Marinaens sommerfest 

28. august 2018 

25. september 2018 

23. oktober 2018 

27. november 2018 

18. december 2018 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


