
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  175 Dato: 14.04.2020 

Mødested:  Telefonmøde Start: 19.00 Slut: 20.30 Side:   

Mødedeltagere: 

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

Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM), Karen Rose (KR) 

          

Fraværende:   

 
     1.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2.  Orientering fra formanden 

3.  Personale 

4.  Regnskab og budget 2019/2020 samt status på nye/gamle restancer 

5.  Markedsføring – deltagelse i Boat Show 2021 

6.  Havnens Dag-arrangementet 

7.  Covid-19 status, toiletter, legeplads, havnekontor, gæstesejlere m.m. 

8.  Status på igangværende opgaver  

9.  Igangsætning af spildevandsprojektet 

10.  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11.  Eventuelt 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt  

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM orienterede om Assens Kommunes arbejde med højvandssikring på Næsområdet, samt om 

kommunens arbejder med plan for byggefelter på havnen på arealerne nord for Marcussens 

Hotel. 

Yderlig information om dette fremgår at referatet fra Miljø, Teknik og Plan udvalgets afholdt 

møde mandag den 30. marts under punkt 13 orientering afsnit 1, 11 og 12,  

som kan ses på denne henvisning: 

 

https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-teknik-og-

plan/2020-03-30-0900-1233/ 

 

Assens Sejlklub har indkøbt 2 brugte Soling sejlbåde, som skal anvendes til sejlerskole.  

De får anvist pladser af AH på eller i nærheden af Z-broen.  Der er enighed om at løft af bådene 

afregnes efter taksterne/reglerne, for både som ligger i marinaen. Eventuel leje af stativer for 

vinter opbevaring på land sker efter marinaens til enhver tid gældende takst.  AH udarbejder et 

forslag til en kontrakt aftale. 

Sejlklubben forpligter sig til at have reklamer for Assens Marina på begge både mod til gengæld 

at have de 2 pladser frit til rådighed. 

 

 



 

 

 

 

3:  Personale 

 

Tove arbejder fortsat hjemmefra og forventer at møde ind igen på kontoret i uge 17.  Der er 

travlt med bådhåndtering. 

 

 

4:  Regnskab og budget 2019/2020 samt status på gamle/nye restancer 

 

Der er pt. 15-17 nye lejere på vej ind.  I forhold til restancer er der ca. tkr. 70 ude, som mangler 

at blive indbetalt – det svarer til ca. 9 lejere. 

 

Vi overvejer at gøre brug af regeringens hjælpepakke i forhold til udskydelse af momsbetaling – 

dette vil bedre vores likviditet hen over efteråret. 

 

 

5:  Markedsføring 

 

Vi har modtaget en opgørelse fra MaxMedia som HM kort orienterede om – vi har taget dette til 

efterretning og når vi igen har normale til stande vil en konsulent fra MaxMedia komme og 

uddybe denne opgørelse. 

 

Der er Boat Show i 2021 og vi har drøftet effekten af at være til stede.  Der er taget beslutning 

om at deltage igen. 

 

 

6:  Havnens Dag-arrangement 

 

Havnens Dag i Assens var planlagt til afholdelse lørdag den 13. juni, men er indtil videre udsat.  

Om Havnens Dag skal afholdes efter august 2020 skal afgøres af klubberne og foreningerne på 

Næsområdet og information herom udsendes inden 1. august.    

 

 

7:  Covid-19 status 

 

Åbning af toiletter er drøftet – og det er nu planen at vi undersøger merudgiften for ekstra 

rengøring og at AH spørger vores kollega-marinaer hvad deres holdning er.  Der er ikke sat en 

dato for åbning. 

 

Ny kode til toiletterne – når de bliver åbnet – er 5679. 

 

Havnekontoret er officielt fortsat lukket, men er vi på kontoret og står man udenfor og banker 

på eller ringer, kan personlig betjening måske arrangeres. 

 

Legepladsen åbnes ikke pt. 

 

NB! De af bestyrelsen pr. 24. marts udsentre forholdsregler vedrørende coronavirus er stadig 

gældende ind til anden information herom udsendes.   

 

 

 

 



8:  Status på igangværende opgaver 

 

Reparationer på F-broen er færdiggjort og der er monteret pullerter ved alle pladser.   

 

IF kikker på etablering af bom ved servicekajen og undersøger hvordan styringen af denne kan 

repareres. 

 

 

9:  Igangsætning af spildevandsprojektet 

Projektet igangsættes nu. 

 

10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Karen orienterede om Søredningsstationens etablering i Assens. 

Karen orienterede tillige om vores projekt sikkerhed på havnen og vi er i dialog med Flid i forhold 

til forslag til forbedringer for sikkerheden på marinaen. 

 

11:   Eventuelt 

AH nævner at den nordlige grønne sideafmærkning i havnen mangler – det er kommunen der 

har ansvaret for denne afmærkning, og derfor dem som skal genetablere denne. 

 

Næste møde:  28. april 2020 kl. 19.00 (telefonmøde) – og ordinært møde den 28. maj 2020. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


