
                        Assens Marina A.m.b.a. 

 
Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 178 Dato:  

28.05.2020 

Mødested: Telefonmøde Start: 19.00 Slut:20.30  Side: 1 

Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Helge 
Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM), Karen 
Rose (KR) 

Fraværende: Henrik Larsen (HL) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. INFO om placeringen af kyst- og lystfiskercentret (HM) 

4. Personale 

5. Regnskab og budget 2019/20 samt status på restancer (AH) 

6. Havnens Dag-arrangementet (HM) 

7. Status på Covid-19 i marinaen 

8. Status på igangværende opgaver (AH) 

9. Status på spildevandsprojektet (AH) 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt.  
 
De referater, der mangler underskrift, bliver underskrevet på næste møde. 
 
2. Orientering fra formanden 
Formanden orienterede om placeringen af det kommende lystfiskercenter, se nedenfor 
under punkt 3. 
 
3. INFO om placeringen af kyst- og lystfiskercentret 
Formanden orienterede om, at byrådet på sit seneste møde besluttede ikke at placere det 
kommende lystfiskercenter på Næs, men i DLG-bygningen eller i umiddelbar nærhed af 
den.  
 
Bestyrelsen konstaterede derefter, at nu da der er en afklaring på såvel lystfiskercentrets 
placering samt salget af campingpladsen, skal forhandlingerne om Marinaens brugsrets-
aftale genoptages, således den bliver i overensstemmelse med de faktiske forhold, blandt 
andet omkring de manglende ca. 2.500 m2 vinteropbevaringsplads, som Marinaen mang-
ler ifølge vores brugsretsaftale. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
 
 
 



 
 
4. Personale 
Tove begynder efter eget valg på kontoret efter pinse. Ugen efter har Alex en uges ferie. 
Bjarne er langsomt på vej tilbage. 
 
5. Regnskab og budget 2019/20 samt status på restancer 
Status på pladser: Der er adskillige pladslejere på vej ind i marinaen. Der har også været 
mange pladshandler; nogle er gået fra lejer til ejer.  
 
Restancer: Der resterer nu kun en enkelt restant, som endnu ikke har betalt noget. Fire 
andre er der lavet aftale med.  
 
Gæstesejlere: Antallet af gæstesejlere ligger næsten på niveau med samme tid sidste år. 
Til gengæld er der flere autocampere i år. Totalt set ligger de samlede indtægter fra 
gæstesejlere/autocampere på det samme som sidste år. 
 
Spørgsmålet om gebyr for pladshandel/pladsbytte blev drøftet. Emnet sættes på dagsor-
denen for næste møde med henblik på præcisering. 
 
6. Havnens Dag-arrangementet 
Sekretariatet har nu meldt ud, at der ikke bliver nogen officiel Havnens Dag i 2020. Sekre-
tariatet foreslår Havnens Dag lørdag den 12. juni 2021.  
 
Bestyrelsen besluttede at droppe Havnens Dag 2020 i Assens, men opfordrer stadig til, at 
klubberne på Næs kan lave individuelle åbent-hus arrangementer, når der engang bliver 
åbnet for større forsamlinger. 
 
Bestyrelsen opfordrer til at afholde Havnens Dag 2021. Emnet kan eventuelt drøftes på 
næste Næs-møde. 
 
7. Status på Covid-19 i Marinaen 
Der bliver hængt en plexiglas-plade op ved skranken på havnekontoret.  
 
Forsamlingsbegrænsningen på 10 personer gælder fortsat. Der er skiltet om dette på grill-
pladserne.  
 
Legepladsen åbnes til pinsen. Der vil blive skiltet om maksimalt 10 personer ad gangen på 
legepladsen. Grillområdet på legepladsen holdes lukket. Legepladsen lukkes igen (midler-
tidigt), når gravearbejdet til spildevandsprojektet går i gang. 
 
Udekøkkenet holdes lukket i hvert fald frem til den 8. juni, idet det ikke er muligt at sikre 
ordentlig rengøring og afspritningsmulighed. Indtil videre sættes cykler, bordfodbold m.v. 
ikke frem i år af hensyn til smittefaren. 
 
 
 
 



8. Status på igangværende opgaver 
Alle både på land på parkeringsarealerne ved broerne, som ikke skal i vandet nu, flyttes 
over på vinterpladsen senest ugen efter pinse. Om to uger køres stativer væk, således at 
kun nogle få små og de meget store stativer resterer nær søsætningskajen.  
 
9. Status på spildevandsprojektet 
Lige nu afventes tegninger fra Myllerup. Ventiler og kontraventiler er bestilt.  
 
For at undgå at have autocamper i den tredje spulebås flyttes gråvands-anlægget for 
autocamperne ned i den anden ende af marinaen langs Næsvej, der hvor autocamperne 
kører forbi på vej til og fra deres pladser. Der bliver også her etableret udslagsvask og 
vandpåfyldningsmulighed. 
 
Det blev gentaget og understreget, at der ikke må sandblæses i spulebåsene, for det kan 
ikke styres. Der bliver opsat skilte om dette forbud: Sandblæsning er forbudt på hele 
marinaområdet. Skiltene sættes i spulebåsene og ved havnekontoret. 
 
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
KR orienterede om status for redningsstationen. 
 
11. Eventuelt 
Det blev nævnt, at FLID-bladet i seneste udgave viser en redningsstige af et design, som 
Marinaen kunne bruge i forbindelse med Sikker Havn-certificeringen. 
 
AH orienterede om, at i år forsøges det at køre op til 1 gigahertz internet på broerne. 
 
Det blev nævnt, at fx Sønderborg opkræver gæsteleje efter pladsens bredde man lægger 
sig på, uanset bådens størrelse. Systemet virker adfærdsregulerende. Mærkningen af 
pladserne i Assens marina blev drøftet. 
 
Næste møde er aftalt til tirsdag 16. juni. Mødet forsøges afholdt som et fysisk møde. Nær-
mere herom følger i forbindelse med udsendelse af dagsorden for mødet.  
 
Således passeret. 
 
Karen Rose 
referent 
 
 


