
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  168 Dato: 20.08.2019 

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), Anders Lemmergaard (AL) 

          

Fraværende: 

 
 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Personale 

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

5. Mulighed for vinteropbevaring på land med mast på (HM) 

6. Status på projekt renovering af legepladsen (AH) 

7. Status på projekt spildevand (AH) 

8. Markedsføring (HM) 

9. Status på igangværende opgaver 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11. Eventuelt 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

Fra Nævnenes Hus (NH) er modtaget en bekræftelse på modtagelse af Marinaens klage over 

Skibsværftets tilladelse til at hugge glasfiberskibe op – selve klagebehandlingen er forsinket på 

grund af travlhed i NH og forventet afsluttet inden for de kommende 3 måneder. 

 

30 juli har der været afholdt et møde med repræsentanter for Dansk Søredningsselskab hvor 

Assens Sejlklub, Assens Marina og Assens Havn deltog. De fortalte om deres formål og arbejde 

samt deres interesse for at etablere en station i Assens.  Den primære opgave er at hjælpe 

sejlere med motorstop og havari.  Startes en station op i Assens skal der bruges en hurtiggående 

gummibåd og redningsudstyr til de frivillige, der bemander stationen. 

Stationens gummibåd har således behov for en plads og der er enighed i bestyrelsen om, at 

Assens Marina kan stille en bådplads til rådighed vederlagsfrit. 

 

3:  Personale 

  

Personalesituationen er drøftet. 



  

 

4:  Regnskab og status på restancer 

 

Regnskabet ligger over budget og marinaen har været godt besøgt af både sejlere og auto- 

campere. 

 

 

5:  Mulighed for vinteropbevaring af både med mast 

 

Spørgsmålet er drøftet i bestyrelsen og det er besluttet at havnens personale vurderer hvorvidt 

vores nuværende materiel kan håndtere opgaven.  Er dette muligt uden yderligere investering i 

udstyr, vil stillingtagen ske som udgangspunkt på en særskilt vurdering af den enkelte bådejers 

båd og ansøgning. Eventuelt både med mast på skal anvende et sæt støtteben, derudover er 

det tidsmæssigt en større opgave at løfte båd med mast, og derfor vil et sådant løft i givet fald 

ske mod tillægsbetaling der faktureres udover det løft, der er med i årsprisen. 

 

Ved kørsel med stativer med støtteben, som både med mast skal benytte, er vores almindelige 

kørevej for smal og derfor skal Næsvej benyttes – dette forhold overvejes også. 

 

I forbindelse med eftersyn af vores kran, vil det blive undersøgt hvorvidt nuværende materiel 

kan suppleres med udstyr, der kan håndtere både med mast. 

 

 

6:  Status på projekt renovering af legepladsen 

 

Gyngestativerne er pillet ned og tårnet fjernes ligeså.  Leverandøren af legepladsen besøger 

marinaen 21. august og ser pladsen og opsætning påbegyndes i uge 36.  Opbygning forventes 

at tage 1-2 uger. 

 

Den nuværende legeplads lukkes ned når opbygningen af den nye starter. 

 

Samlet anlægspris er i niveauet tkr. 200, hvor vi har tilsagn om tkr. 100 fra Fynske Banks fond. 

 

 

7:  Status på projekt spildevand 

 

Estimeret pris er i niveauet tkr. 200 – og forventes igangsat efter arbejdet med etablering af 

legepladsen er færdigt. 

 

 

8:  Markedsføring 

 

Rapport fra Mac Media er gennemgået og drøftet. 

 

9:  Status på igangværende opgaver 

Den lille bro ved mastekranen repareres nu af ekstern håndværker. 

Manglende klamper på broerne sættes på. 

 

 



10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen bestyrelsesmedlemmer ønskede ordet. 

 

11:  Eventuelt 

Bådmesse i Vingsted Centret 27. november 

Næsmøde torsdag, den 10 oktober – Assens Kommune er vært. 

Bestyrelsesmødet i november flyttes til lørdag, den 09. november 2019 hvor der samtidig 

afvikles strategiseminar.  Vi mødes kl. 09.00 og slutter senest kl. 16.00. 

 

 

 

Næste møde:   17. september 2019 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


