
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  166 Dato: 07.05.2019 

Mødested:  Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 21.30 Side:   

Mødedeltagere: 

Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF),  

Per Møller (PM), Anders Lemmergaard (AH), Helge Jakobsen fra kl. 19.30 (HJ) 

          

Fraværende:   

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Næstformandsposten, suppleant/bestyrelsesmedlem 

3. Orientering fra formanden 

4. Regnskab 2018/19 samt status på restancer (AH) 

5. Information fra Assens Købstads generalforsamling 

6. Information fra Udvikling Assens generalforsamling 

7.    Markedsføring (HM) 

8.    Havnens Dag-arrangementet 

9.    Status på igangværende opgaver 

10.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11.  Eventuelt 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2:  Næstformandsposten, suppleant/bestyrelsesmedlem 

 

Anders Lemmergaard modtog posten som næstformand efter Øjvind Poulsen. 

 

Der har de seneste år ikke været en 1. og 2. suppleant – og det er således fastlagt at Ivan Frost 

er 1. suppleant og Per Møller 2. suppleant – Ivan indtræder således som bestyrelsesmedlem 

fremadrettet 

 

3:  Orientering fra formanden 

  

Birgitte Poulsen har rettet en tak til marinaen og bestyrelsen for deltagelse i Øjvinds begravelse. 

Assens Molelaug ønsker at afholde et maritim loppemarked lørdag den 1. juni, samme dag som 

Assens Handelsstandsforening også holder loppemarked – dermed bliver dette marked endnu 

større og vi opfordrer derfor til at bådejere, som har effekter, der ønskes solgt eller både til salg, 

også at deltage. 

 

 

4:  Regnskab 2018/2019 samt status på restancer 

 

Der er 2 restancer tilbage i forhold til betaling pr. 01.02.2019 – i bestyrelsen er der tilfredshed 

at antallet af restancer er på dette lave niveau. 

 



 

 

 

 

Der er byttet 2 pladser og 10 nye andelshavere så det vidner om en øget interesse for plads i 

marinaen. 

 

Indtægterne og udgifterne er som forventet og følger budget.  Der er god aktivitet på bådløft og 

håndtering. 

 

Aftalen om rengøring er genforhandlet og pris herfor er på samme niveau som i 2018. 

 

5:  Information fra Assens Købstads generalforsamling 

 

HM har deltaget – kontingentet er uforandret det kommende år.  I øjeblikket arbejder foreningen 

for en bedre kørevej til Odense.  Der arbejdes også for en bedre udnyttelse af Aarup station – 

herunder bedre parkeringsmuligheder.   

 

6:  Information fra Udvikling Assens’ generalforsamling 

 

Afholdt på Erholm – der er 412 medlemmer i Udvikling Assens.   

 

7:  Markedsføring 

 

Deal.dk-kampagnen har ikke i år givet et direkte salg – der har været sporadisk interesse.  Vi 

overvejer, om vi fortsat skal bruge denne kanal i markedsføringen. 

 

Der er ikke ny status på vores markedsføring i MackMedia – men ny opfølgning på næste møde. 

 

8:  Havnens Dag arrangementet 25. maj 2019 

 

Programmet er lagt og kan ses på www.vildmedvand.dk/assens.  Derudover er der lavet en ny 

folder med kort og beskrivelse af de enkelte aktiviteter.  Folderen bliver uddelt i byen og leveres 

til Assens Bibliotek, så den kan udleveres derfra.  Folderen trykkes i 3.500 eksemplarer. 

 

AH skriver et oplæg i Nyt fra Havnelederen hvori der opfordres til at 3-4 personer melder sig til 

at uddele foldere i Østergade om formiddagen den 25. maj 2019. 

 

Programmet starter kl. 12.00. 

 

IF, PM, HM, HJ og AH møder kl. 08.00 og bygger stand op m.m.  

 

9:  Status på igangværende opgaver 

Toiletterne er færdige og der er opsat redningsstiger. 

Opsætning af pullerter er i gang nu.  Brædder er udskiftet på broerne. 

Marinaen får en mand i job-prøvning de næste 3 måneder til forefaldende opgaver. 

 

10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen medlemmer ønskede ordet. 

 



11:  Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 

Næste møde:   18. juni 2019 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


