
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  171 Dato: 09.11.2019 

Mødested:  Marinakontoret Start: 14.30 Slut: 17.00 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. Personale 

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

5. Budget 2019/2020 (AH) 

6. Referat fra Vil med Vand møde (HM/HJ) 

7. Status på projekt spildevand (AH) 

8. Referat fra møde om søredningsstation i Assens (HM) 

9. Henvendelse fra Assens Sejlklub og Assens Tursejlerklub 

10. Strategimøde lørdag, den 09. november 2019 

11. Status på igangværende opgaver (AH) 

12. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

13. Eventuelt 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

Assens Købstadsforening har sendt forslag til Assens Kommune angående placering af lystfisker-

center.  Borgermøde herom planlagt til den 19. november er udskudt.  Der efterlyses forslag til 

hvor fiskecenteret kan ligge. 

 

3:  Personale 

  

Personalesituationen er drøftet.   Rikke afvikler ferie og afspadsering fra medio november til 

medio januar 2020. 

 

4:  Regnskab 2018/19 og status på restancer 

 

Vi forventer nu et overskud efter korrektioner i niveauet tkr. 170, hvilket bestyrelsen anser som 

meget tilfredsstillende. 

 

5:  Budget 2019/20 

 

Vi budgetterer med et lavere overskud næste år som følge af udgift til lovpligtigt eftersyn og 

service på bådkranen.  



Vi har modtaget tilbud på en modificering af bådkranen på tkr. 123 – og ud fra en likviditetsmæs-

sig betragtning står denne udgift ikke mål med den umiddelbare gevinst. 

 

I konsekvens af ovenstående kan marinaen ikke – foreløbig – tilbyde bådoptagning med mast. 

 

6:  Referat fra Vild med Vand-møde 

 

HM og HJ deltog i Vild med Vand workshop i Kolding, havnens dag 2020 er planlagt til afholdelse 

på landsplan den 13. juni. Vi kan regne med at modtage kr. 5.000,00 fra Vild med Vand 

sekretariatet hvis vi afholder havnens dag arrangementet og 3 andre åbne arrangementer i løbet 

at 2020.  Vi har søgt om kr. 22.000,00 ved Assens kommunens Kultur- og Eventpuljen til brug 

for afvikling af havnens dag.  Det er marinaens vurdering at får vi ikke tilskud, vil vi heller ikke 

deltage.  

 

Arrangementet Bil- og Håndværk i Assens afvikles også den 13. juni.  

 

7:  Projekt spildevand 

 

Der har været afholdt møde med Assens Kommunes miljøafdeling om grænseværdierne for det 

spildevand, som vil blive udledt til det offentlige spildevands system – der arbejdes videre med  

Godkendelsen af spildevandsgodkendelsen.  Projektet forventes igangsat i løbet af november. 

 

8:  Referat fra møde om søredningsstation i Assens 

 

På mødet deltog ca. 30 interesserede, ind til nu har 22 personer meldt sig os frivillig hjælper.   

Nyt møde i Assens Sejlklubs lokaler afholdes den 26. november for dem som på det tidspunkt 

har meldt sig, primært med det sigte at få endelig afklaring af hvorvidt stationen kan etableres 

med de nødvendige kompetencer. 

 

9: Henvendelse fra Assens Sejlklub og Assens Tursejlerklub 

 

Her henvisestil til punkt 10. i bestyrelsesreferat nummer 170, samt punkt 5 i dette referat. 

 

10: Strategimøde lørdag, den 09. november 2019 

 

Mødet er afholdt, hvor blandt andet marinaens Mission – vision blev drøftet og en revideret 

udgave vil blive tilgængelig på marinaens hjemmeside efter næste bestyrelsesmøde d. 10/12  

 

 

11:  Status på igangværende opgaver 

Bådoptagning er stort set gennemført og opsætning af den første etape hegn omkring 

legepladsen er ved at være sat op. 

G-broen er ved at blive repareret. 

12:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen ønskede ordet 

13:  Eventuelt 

Julemødet afholdes på Arena Assens d. 10/12   med start kl. 17.30. 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent,   Godkendt: 


