
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  177 Dato: 12.05.2020 

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 restancer (AH) 

5. Havnens Dag-arrangementet (HM) 

6. Corona-status – toiletter, legeplads, havnekontor, gæstesejlere, grillpladser 

7. Status på igangværende opgaver (AH) 

8. Status på spildevandsprojektet (AH) 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne  

10. Eventuelt 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt udvalget for Miljø, Teknik og Plan har 

mandag den 11. maj afholdt et temamøde, hvor man drøftede fordele og ulemper ved de 4 

mulige placering af det kommende nationale kyst- og lystfiskercenter. Af referatet fra mødet 

fremgår det, at der ikke er taget nogen beslutning om, hvor det skal ligge. Det er byrådet, som 

skal beslutte, hvor det skal ligge, hvilket forventes at finde sted på det næste byrådsmøde 

onsdag den 27. maj.  

Vi har i bestyrelsen fremsendt vores indsigelser og bemærkninger om en mulig placering af 

centret på Næsområdet til de to udvalg inden afholdelsen af temamødet.    

 

Marinaens bemærkninger er modtaget og de radikales Poul Poulsen har takket og kvitteret for 

modtagelsen. 

 

 

3:  Personale 
 

Rikke afvikler 2 ugers ferie (ugerne 20 og 21) – Alex varetager bådhåndtering.  Bjarne er startet 

igen på et lavt timetal – men ellers er planen, at han starter på fuld tid tirsdag den 19. maj.  

Tove arbejder fortsat hjemmefra, men kommer en til to gange om ugen og henter diverse 

materialer til brug for hendes arbejde.  



 

 

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

Der er 2 restancer og 2 pladser, der er indgået afdragsaftale med. 

Der er ikke supplerende bemærkninger til regnskabet, som er udsendt fra havnelederen til 

orientering. 

 

5:  Havnens Dag-arrangementet 

Arrangementet den 13. juni er aflyst og der er for nuværende ikke besluttet ny dato for et 

eventuelt arrangement senere på året. 

HM har bestilt markedsføringsmateriale, som kan bruges uafhængigt af om arrangementet 

afvikles i år eller kommende år. 

 

6:  Corona-status 

Toiletterne er nu åbne og der er rengøring 2 gange dagligt.  Der er ros for vores toiletter – 

herunder rengøringen af disse. 

Legepladsen er fortsat lukket og holdes lukket også fordi vi i løbet af de kommende uger 

påbegynder gravearbejde i forbindelse med etablering af spildevandsanlægget.  Karen laver nyt 

skilt herom og sender til Alex, der sørger for ophængning. 

De to grillpladser langs med marinaen åbnes med foreløbig 3 borde ved hver plads.  Der må 

max. være 10 personer ved hver grillplads – og der opsættes skilte med information herom. 

Grillpladsen ved legepladsen åbnes ikke nu grundet det omtalte gravearbejde ved pladsen. 

Autocamperpladserne er godt besøgt og vi forsøger at få 15 pladser tilgængelige før Kr. Himmel-

fartsferien. 

Havnekontoret er åbent i begrænset omfang.  

 

7:  Status på igangværende opgaver 

Fortøjnings pullerter på broerne er nu opsat. 

 

8:  Status på spildevandsprojektet 

Der har den 12. maj været møde med Myllerup Entreprenør for at få præciseret deres tilbud. Vi 

har efterfølgende vedtaget at Myllerup Entreprenør får opgaven med at lave 

spillevandsprojektet. 

 

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Placering af Lystfiskercentret blev drøftet i relation til Marinaens brugsretsaftale. 



 

10:  Eventuelt 

Karen orienterede om status på Søredningstjenestens etablering i Assens. Landfaciliteterne er 

stort set klar, men der er endnu ikke nogen afklaring på, hvornår man får en båd til Assens. 

Der ligger en forladt båd for enden af Z-broen – båden skal foreløbig flyttes til en anden plads 

og ejer efterlyses. 

Der er åbent for afhentning af årsmærke på havnekontoret og vi opfordrer til at bådejerne nu 

får det hentet og monteret synligt på egen båd. 

 

 

Næste møde:  28. maj 2020 (telefonmøde). 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

 

Godkendt: 


