
 Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  176 Dato: 28.04.2020 

Mødested:  Telefonmøde Start: 19.00 Slut: 19.50 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:   

 
Dagsorden: 

 

1. Status på Covid-19 på marinaen, åbning af toiletter, personale, legeplads 

2. Takster for gæstesejlere 2020 

3. Eventuelt 

 

 

1:  Status på Covid-19 på marinaen, toiletfaciliteter, personale og legeplads 

 

Toiletterne og badefaciliteterne på marinaen åbnes – der opsættes spritdispensere samt 

skiltning, hvor vi beder brugerne følge myndighedernes anvisninger for hygiejne. 

 

Der er bestilt ekstra rengøring – herunder afspritning og ekstra rengøring af faciliteterne samt 

flader, der berøres. 

 

Faciliteterne åbnes fra torsdag morgen.   

 

Ny kode er 5679. 

 

Legepladsens åbning tager vi stilling til efter myndighedernes status den 10. maj 2020. 

 

Autocamper-pladserne er åbne – vi påregner, at vi har 10 pladser klar til på torsdag. 

 

Vi bakker op om myndighedernes anvisninger om forbuddet mod forsamlinger større end 10 

personer – og derudover gælder, at forsamlinger på broerne IKKE er tilladt – der skal være fri 

passage og afstand til hinanden. 

Det skal bemærkes, at Assens Havn/Marina er på politiets liste over områder, der holdes særlig 

øje med om myndighedernes corona anvisninger overholdes. 

Vi skal nødig have marinaen lukket ned, fordi vi ikke kan finde ud af at overholde påbuddene.    

 

Opsætning af borde og bænke på grillpladserne afventer myndighedernes status den 10. maj 

2020 og samtidig gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt at grille på broerne. 

 

Tove arbejder fortsat hjemmefra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2:  Takster for gæstesejlere 2020 

 

Vi har besluttet at hæve taksterne med kr. 10,00 begrundet med udgiften til ekstra rengøring - 

- dog hæves den dyreste takst (for både > 12 meter) kun med kr. 5,00. 

 

 

 

3:  Eventuelt 

 

Der har været sandblæst på området og det har medført et større svineri – det er således 

besluttet at sandblæsning med sand på marinaens område IKKE er tilladt. 

 

Alex oplyser, at der er 4-5 restancer tilbage – det svarer beløbsmæssigt til ca. tkr. 30. 

 

En arbejds-PC har været hacker-angrebet – der er ikke mistet data og vores back-up system 

har vist sit værd. 

Christian Skytte Blaabjerg, Camp-one, har beklaget at marinaens brugere anvender camping-

pladsens toiletter – det henstilles til at vores brugere på marinaen alene bruger vores toiletter – 

og samtidig bemærker vi, at vi i Danmark stadig er Covid-19 ramt, og således er der nogle 

forhold som vi alle er nød til at iagttage i forhold til at være i det offentlige rum og marinaen 

bakker naturligvis op om de myndighedskrav, der er gældende i denne tid. 

Vi har en bannerannonce i Baadmagasinet på www.baadmagasinet.dk  

hvor vi reklamerer/argumenterer for at leje eller købe en bådplads i centrum af Lillebælt.  

 

 

Næste møde:  12. maj 2020  (telefonmøde) – og ordinært møde den 28. maj 2020. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 

http://www.baadmagasinet.dk/

