
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  165 Dato: 02.04.2019 

Mødested:  Arena Assens Start: 19.00 Slut: 21.30 Side:   

Mødedeltagere: 

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

Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Anders Lemmergaard (AH), Helge Jakobsen (HJ) 

          

Fraværende:   

 
     1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Regnskab 2018/19 samt status på gamle restancer (AH – HJ) 

4. Information fra FLIDs generalforsamling (HM) 

5. Evaluering af deltagelsen i BoatShow 2019 

6. Referat fra afholdt Næsmøde 

7. Deltagelse i Assens Købstads generalforsamling 

8. Markedsføring (HM) 

9. Havnens Dag-arrangementet 

10. Status på igangværende opgaver 

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

12. Eventuelt 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2:  Orientering fra formanden. 

 

Der er søgt tilskud fra Energi Fyns Almene Fond til opgradering af vores legepladsen – der var 

356 ansøgere, 18 projekter blev udvalgt til at dele 1,5mio kr.- vi kom desværre ikke i 

betragtning. 

 

 

3:  Regnskab 2018/19 samt status på restancer 

  

Vi er nu 5 måneder inde i regnskabsåret – og der er ikke væsentlige afvigelser i vores regnskabs-

tal.  Der er 19 restancer svarende til et beløb i niveauet kr. 130.000,00. 

 

Aftale med samme rengøringsselskab som sidste år, forventes indgået snarest. 

 

4:  Information fra FLIDs generalforsamling 

 

AH, PM og HM deltog.  Generalforsamlingen blev afviklet på god og sædvanlig vis. 

 

FLID og Danske Tursejlere har indgivet indsigelse mod havvindmølleparken syd for Helnæs. 

   

Der var et indlæg af Søfartsstyrelsen om udarbejdelsen af en samlet havplan, som er et udspring 

af EU-lovgivning – umiddelbart får den kommende havplan ikke betydning for driften af Assens 

Marina. 

 

Der var også et indlæg af Miljøstyrelsen om hvilke bundmalinger, der fremover bliver lovlige, 

når EU's biocidforordning kommer til at erstatte de hidtidige danske regler. Der kommer i den 



forbindelse også en række nye krav til påføring og fjernelse af bundmaling både af hensyn til 

miljøet og de personer som arbejder med bundmaling. 

 

Det er her i den forbindelse, hvor forårsklargøringen af både er i fuld gang på sin plads at henvise 

til Assens Marinas Ordensreglement §4.3 vedrørende bundmaling: 

 

4.3 Bundmaling  

4.3.1 Det er kun tilladt at anvende bundmaling, som Miljøministeriet senest har  

godkendt til lystfartøjer. Overtrædelse af gældende lovgivning kan medføre  

bortvisning fra marinaen og måske en erstatningssag.  

4.3.2 En båd, hvis bundmaling af havnemyndigheden frygtes at give miljøproblemer i  

marinaen, kan nægtes optagning eller isætning.  

4.3.3 Hvis båden skal afrenses helt, f.eks. for at blive grundbehandlet med primer,  

skal havnemyndigheden først kontaktes, så der kan tages stilling til, om den skal  

flyttes til en anden plads.  

4.3.4 Der skal altid være dækket af under båden når der afrenses eller males.  

4.3.5 Der må ikke komme maling på marinaens standartstativer.        
 

 

5:  Evaluering af deltagelse i BoatShow 2019 

 

Assens Marina var den eneste marina på BoatShow – og der har tilsyneladende været et 

begrænset udbytte fra deltagelsen.  Vi overvejer hvorvidt vi skal deltage igen i 2021. 

 

 

6:  Referat af afholdt Næsmøde 

 

Højvandssikring blev debatteret og har pt. lange udsigter i Assens Kommune.  Næshusene har 

arbejdet med egne planer. 

 

Assens Kommune gav en status på projektet om ”Fremtidens Assens” med fokus på 

havneområdet, det såkaldte ÅBNINGSTRÆK, som omhandler området ved det tidligere rådhus i 

syd til DLGs område i nord.  

Med hensyn til ”Fremtidens Assens” og Næsområdet afventes ´camping-sagen`. 

  

Næste møde afholdes på Assens Kommune den 10. oktober 2019. 

 

 

7:  Deltagelse i Assens Købstads generalforsamling 

 

Den 24. april afholdes Foreningen Assens Købstad generalforsamling i Tobaksgården kl. 19.00   

interesserede fra marinaens bestyrelse opfordres til at deltage. 

HM koordiner en eventuel tilmelding. 

 

 

 

8:  Markedsføring 

 

Der er igen i år lavet en aftale med Deal.dk – annoncering starter 13. april og slutter den 26. 

april. 

Salgs aftalen gælder fra den 13. april til den 24. maj.    

Sidste år blev solgt 2 bådpladser og 2 jollepladser gennem Deal. 

 

Ny markedsføringen via firmaet Mack Media, som har lavet en elektronisk banner annoncering.  

Der henvises til marinaens hjemmeside på udvalgte sider i et geografisk defineret område. 

  

Banneren har været annonceret167.000 gange, heraf ca. 45.000 på fyens.dk, jv.dk, 
guloggratis.dk og avisen.dk, hvilket har medført at 461 har klikket ind på vores hjemmeside.   

Her kommer man ind under punktet Bådpladser, se henvisning: 

http://fyens.dk/
http://jv.dk/
http://guloggratis.dk/
http://avisen.dk/


https://www.assens-marina.dk/baadplads/om-assens-marina/   

 

9:  Havnens Dag-arrangement 25. maj 2019. 

Havnens Dag afvikles i samarbejde med Håndværker- og Industriforeningen – der samme dag 

afvikler Biler og Håndværk i centrum. 

Hver af de deltagende foreninger møder selv op med egne aktiviteter.  Der bliver en fælles plakat 

og fælles markedsføring for dagens samlede arrangement. Der udover laves der en folder om  

’Havnens-Dag” aktiviteterne. 

Musik og bespisning afvikles på Marina-Torvet. 

Vi har igen i år et info-telt og bemanding aftales på næste bestyrelsesmøde. 

 

10:  Status på igangværende opgaver 

Toiletterne forventes helt færdige i uge 14 – der er kommet positive tilbagemeldinger på reno-

veringen. 

Redningsstiger er opsat omkring servicekajen. 

Endnu enkelte ikke tilpassede høje fortøjnings pæle vil snarest blive ordnet. 

Skilte med anvisning af vej til autocamperpladserne bliver opsat. 

Affaldsplan for marinaen er under udarbejdelse ifølge krav fra Miljøstyrelsen.  

Ligesom en spildevandsplan bliver udarbejdet med henblik på en spildevandsgodkendelse i 

forbindelse med tilslutning af diverse spildevands tilslutninger til det offentlige kloaksystem. 

 

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Jordvolden mellem bukkepladsen og Blegegyden mener man er skredet lidt ud på vejen 

(Blegegyden) – vi kikker på opgaven og ser om der skal fjernes jord.  AH tager kontakt til Assens 

Kommune. 

 

12:  Eventuelt 

Sommerfest bliver fredag den 16. august 2019.  Mere herom senere, men sæt gerne krys i 

kalenderen nu. 

 

Næste møde:   07. maj 2019 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


