
 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
for Assens Marina A.m.b.a. 

Søndag d. 13. januar 2019 kl. 14.00 

i kantinen på Assens Skolen Nord, Niels Kjærbyesvej 9 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 

    Klavs Sørensen plads A 45 har fremsendt 3 forslag, se bilag. 

 

      5.   Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår 

            samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår. 
 

6 . Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 14. 

 

a. Valg af formand: 

Hans Mørkebjerg er på valg. Modtager genvalg. 

 

b.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Anders Lemmergaard er på valg. Modtager genvalg.   

Helge Jacobsen er på valg. Modtager genvalg. 

       c. Valg af 2 suppleanter: 

Ivan Frost er på valg.  Modtager genvalg.  

Per Møller er på valg. Modtager genvalg. 

 

7.  Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Johansen, PWC.  

      

8. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne 

            for 2018/19 
 

9. Eventuelt. 
 

 

      PS!  Regnskab kan fra fredag den 21. december 2018, downloades fra vores hjemmeside 

       www.assens-marina.dk under punktet Fastliggere, Amba. Har man ikke mulighed for dette, 

       kan det afhentes på marinakontoret. Marinakontoret kan kontaktes på mailadresse 

       amba@assens-marina.dk eller på telefon 21 69 15 67. 

 

 PS! Det er også på vores hjemmeside, under punktet Kontakt - Besked til Assens Marina,  

at man kan tilmelde og ajourføre sin e-mail adresse, hvilket alle andelshavere har pligt til  

ifølge vedtægterne § 4.5  

 

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. 

 

Hans Mørkebjerg, formand 
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http://www.assens-marina.dk/
mailto:amba@assens-marina.dk


 
Bilag til dagsorden punkt 4 

 

 
Uddrag fra Assens Marinaens Ordensreglement: 
  

FORSLAG 1) 
 

§ 5. Bådplads 

5.2.2 Både som henligger på land i mere end 3 år, kan af havnemyndigheden forlanges fjernet 

fra Assens Marinas område, inden for en rimelig fastsat tid. Efterkommes et pålæg ikke, 

kan Marinaen efter endnu en meddelt frist, lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens 

regning. Inden salget skal Marinaen så vidt muligt give ejeren besked. 

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at 

dens værdi ikke overstiger de skønnede salgs omkostninger, kan Marinaen skaffe 

fartøjet bort, efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. 

Hvis ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for Marinaen, kan meddelelse i stedet 

gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dag- eller ugeblad. 

Uanset et sådant salg eller bortskaffelse, hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af 

Marinaens omkostninger. Provenuet fra et salg kan anvendes til dækning af Marinaens 

omkostninger. 
 
Forslag til tilføjelse til punkt 5.2.2: 
  
Såfremt AMBAét skal afhænde både omfattet af punkt 5.2.2 , tilbydes disse både først til andelshavere via  
e-mail fra Havnefogeden, inden de afsættes til anden side. 

  

FORSLAG 2) 
 

§ 6. Landplads for både 
6.1 Master. 

6.1.1 Både som henstilles til vinteropbevaring skal have afmonteret mast. 

 

Da andre Marinaer I nærområdet tilbyder opbevaring på land med mast, kunne man så ikke tilbyde 

dette i Assens Marina også ? 

Evt. mod et lille gebyr for optagning med mast. 

 

FORSLAG 3) 

 

AUTOCAMPERPLADSER: 

 

Der opfordres til at autocamperpladsernes fordeles ligeligt ved alle broer, og ikke kun BRO A 

 

Alle synes åbenbart, det er en god ide at have dem, så må alle vel også acceptere at der ved hver bro 

er et par autocamperpladser. 

 

 Alternativt kunne der oprettes pladser på pladsen nord for bro Z 
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