
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  167 Dato: 18.06.2019 

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), Helge Jakobsen (HJ) 

          

Fraværende:  Anders Lemmergaard 

 
     1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

     2.  Orientering fra formanden 

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

4. Evaluering af Havnens Dag 

5. Markedsføring (HM) 

6. Status på igangværende opgaver 

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

8. Eventuelt 

9. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM har været i dialog med et firma, der ’wrapper’ både (pålægger folie på bådens skrog i farve) 

idet vi kan tilbyde løft af bådene mens folien pålimes.  Firmaet har vist interesse, men ingen 

konkret aftale endnu. 

 

HM har sendt brev til medlemmerne af Assens Kommunes Miljø, Teknik og Plan udvalg i 

forbindelse med deres forestående besøg på Assens Skibsværft og spurgt til status på værftets 

revidering af deres nu 22 år gamle miljøgodkendelsen som er fra 1997. 

 

2 bådejere har kontaktet marinaen fordi deres både er blevet beskidte af ’rust-støv’ formentlig 

fra Assens Skibsværft – vi opfordrer bådejerne til at kontakte værftet på eget initiativ idet 

marinaen ikke kan påtage sig at reagere overfor værftet på den enkelte bådejers vegne.  

Marinaen registrerer henvendelserne og kontakter Assens Kommune (Miljø, Teknik og Plan) og 

informerer om forholdet – også i relation til forespørgslen omkring revideringen af 

miljøgodkendelsen. 

 

3:  Regnskab 2018/2019 samt status på restancer 

  

Vi er nu 8 måneder inde i regnskabsåret og på nuværende tidspunkt er gæsteindtægterne på 

niveau med tidligere år – dog båret primært af autocampere, som der indtil nu har været ca. 

200 stk. af. 

Der er god efterspørgsel efter pladser på midlertidig lejekontrakt. 

 

Der er 1 restance som vi nu går i gang med at forfølge. 



 

 

4:  Evaluering af Havnens Dag arrangement 

 

Økonomien ved arrangementet balancerer for marinaen – vejret var måske ikke helt med os – 

men det til trods er det vores opfattelse, at arrangementet på marinaen ikke var nær så godt 

besøgt ligesom der sidste år også var flere aktiviteter. 

 

Der er ikke taget stilling til hvorvidt vi deltager og står som arrangør af arrangementet næste 

år. 

 

 

5:  Markedsføring 

 

MacMedia-kampagnen er der ikke umiddelbart en målbar effekt af – til mødet efter sommerferien 

får AH en status fra bureauet til orientering for bestyrelsen. 

 

Den 12. juli 2019 besøger Visens Skib marinaen. 

 

Den 23. juli 2019 afvikles Assens for fulde sejl – marinaen laver ikke noget særligt i relation til 

arrangementet. 

 

 

6:  Status på igangværende opgaver 

 

Der er rejst mast på E-broen til WiFi.  Pullerter er påsat pæle på udvalgte pladser. 

 

Arbejdet med etablering af spildevandsanlæg er fortsat i gang – vi har modtaget tilbud fra en 

en-treprenør og vi indhenter 1-2 tilbud mere for at kunne vurdere prisniveauet for arbejdet. 

 

Der er investeret i 5 nye cykler – dermed har vi igen 10 voksen cykler og 5 børne cykler til gratis 

brug for marinaens gæster. 

 

 

7:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

 

Ingen bestyrelsesmedlemmer ønskede ordet. 

 

 

8:  Eventuelt 

 

Der er etableret en mindre bod med grøntsager og frugt som gæster kan købe fra. 

 

Der er positiv respons på brochuren om jordbassinerne, som vi deler ud.  Det er en flot natur i 

gå-afstand fra marinaen. 

 

9:  Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

 

20. august 

17. september 

22. oktober 



19. november 

10. december  

Generalforsamling: Søndag den 12. januar 2020 kl. 14.00 

 

 

Næste møde:   20. august 2019 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

GOD SOMMER ☺ 

 

Godkendt: 


