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Assens Marina A.m.b.a.
Næsvej 29.
Referat
Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr.: 120

Mødested: Marinakontoret

Start: 19.00

Dato 03.06.2014
Slut: 22.00

Sider: 2

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Henrik Larsen (HL), Palle Beiskjær
(PB), Helge Jakobsen (HJ), Alex Hansen (AH)
Fraværende: Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Orientering fra formanden.
Regnskab 2014 (AH).
Budget/regnskab 2014 (AH).
Assens Kommunes behandling af høringssvar fra Assens Marina og brugerne på
Næs til lokalplan 1.2-6.
Status på igangværende opgaver (AH).
Højtryksrensning af både på marinaområdet.
Referat fra møde med Miljø- og Teknikudvalget vedrørende omlægning af
Næsvej.
Fordeling af arbejdsopgaver.
Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendtes og blev underskrevet.
2. Orientering fra formanden.
Se punkt 5.
3. Regnskab 2014 (AH).
Omkostningerne vedrørende uddybning ved servicekajen i forbindelse med afskaffelse af
bundmaterialet beløb sig til ca. kr. 100.000. Kommunens andel af udgifterne andrager ca. kr.
400.000. Der har været en merindtægt på slæbestedet på ca. kr. 7.000 i forhold til samme periode
sidste år, og samtidig har behovet for fornyelse af pæle været betydeligt mindre end de forrige år.
Det overvejes at organisere frivilligt arbejde til maling af kontorbygningen udvendig. I øvrigt er der
ingen nævneværdige afvigelser i såvel regnskab som budget. Etableringen af gratis bad for
gæstesejlere er endnu ikke iværksat på grund af tekniske problemer med automaterne.
4. Budget/regnskab 2014 (AH).
Der henvises til punkt 3.
5. Assens Kommunes behandling af høringssvar fra Assens Marina og brugerne på Næs til
lokalplan 1.2-6.
Indvendingerne mod lokalplanforslag 1.2-6 er generelt afvist af kommunen, og lokalplanforslaget
vedtaget. Som konsekvens af forureningsgraden på anneks området er der kun mulighed for at
etablere servicebygninger til kortvarige ophold. Hotelbyggeri og lignende er derfor henvist til
området vest for Næsvej.
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Trafikken til campingpladsen bliver følgelig ledt ad Næsvej frem til eksisterende reception. HM og
ØP har den 13.5.14 holdt møde med borgmester, kommunaldirektør og direktøren for Plan- og
Kultur vedrørende fejl og mangler i det fremlagte materiale som beslutningsgrundlag for Miljø- og
Teknikudvalget vedrørende Næsvej. HM har holdt møde efterfølgende med chefen for Vej- og
Teknikudvalget med henblik på at få rettet fejlene.
6. Status på igangværende opgaver (AH).
 Antennemast til internet er monteret på F-broen.
 Skridsikkert underlag ved ophalerstedet er monteret.
 Det planlægges at etablere en opdeling på midten af det grønne område mellem liftvejen
og Næsvej for at give plads til 2 rækker P-pladser.
 Vaskemaskine/tørretumbler er klar i løbet af 14 dage.
 Justering af automatventiler i baderum er ligeledes klar i løbet af 14 dage.
 Marinafest planlagt til den 22. august 2014. Det overvejes at indkøbe et telt.
 Maling af kontorbygning udvendig.
 Træskibsbesøg 22. juli 2014.
 Fortsat reparation af broer/opsætning af skilte.
7. Højtryksrensning af både på marinaområdet.
Det besluttes at etablere to afskærmede spulepladser ved masteskuret, så muligheden for
højtryksspuling uden gene for omgivelserne er klar til efteråret. Indtil da tillades højtryksspuling ved
servicekajen som hidtil.
8. Referat fra møde med Miljø- og Teknikudvalget vedrørende omlægning af Næsvej.
HM og ØP har den 3. juni 2014 forelagt marinaens synspunkter vedrørende separat bådtransportvej
for Miljø- og Teknikudvalget og fremlagt et alternativt forslag til det foreliggende. Resultatet heraf
er en udsættelse af beslutningen til næste møde i udvalget til august 2014.
9. Fordeling af arbejdsopgaver.
Sikkerhed på havnen:
Hjemmeside:
Markedsføring/musik på havnen:
Spuleplads:
Forretningsorden:
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
Intet.
11. Eventuelt.
Intet.

Øjvind Poulsen
Referent
19. juni 2014
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