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1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. De foregående 
referater der manglede underskrift, blev ligeledes underskrevet. 
 
2. Orientering fra formanden 
HM har fået melding fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om revurdering af miljøgodken-
delsen for værftet. Forventet sagsbehandlingstid er cirka 20 måneder. Klagen har dog ikke 
opsættende virkning. 
 
Kommunen har sendt invitation til inspirationsmøde om Assens Næs og kystsikring. Mødet 
finder sted den 26. juni kl. 15. PM og IF deltager. Tilmelding er nødvendig. Tilmeldings-
fristen er den 21. juni.  
 
3. Personale, sommerens vagtplaner og ferieafvikling 
Sommervagtplan og ferieafviklingsplan er på plads.  
 
4. Regnskab 2019/20 samt status på restancer 
Regnskabet for årets første 8 måneder følger fortsat budget. 
 
Indtægter fra gæstesejlere og autocampers svarer fortsat nogenlunde til sidste års niveau. 
Firma med udlejningsbåde har stor aktivitet; ved hjemkomst fra lejeperiode betales gæste-
leje.  
 
Finansieringen af udbetaling af indefrosne feriepenge blev drøftet.  
 



Fristen for momsbetaling og medarbejder skat er udskudt, hvilket påvirker likviditeten 
positivt. 
 
På det seneste møde blev det aftalt, at takstbladet skulle drøftes på dette møde. Konklu-
sionen på drøftelsen blev, at der betales administrationsgebyr, hver gang der skal ud-
stedes et andelsbevis. Gebyret betales af køberen af pladsen. Det blev besluttet at 
tydeliggøre takstbladet: ”Administrationsomkostninger ved oprettelse af andelsbevis 500 
kr.” Dette træder i kraft fra den 1. juli 2020 og erstatter punktet –”Pris for at bytte/købe 
anden plads i marinaen 500 kr.” 
 
5. Status på Covid-19 i marinaen 
Skiltene med max. 10 personer pr. grillplads er nu taget ned. Der rengøres fortsat ekstra 
på toiletterne. 
 
Det blev drøftet, at der er voldsomt pres på legeplads og grillpladser, også fra folk, der ikke 
er relateret til marinaen. Der opsættes skilte: ”Grillpladsen er forbeholdt marinaens beta-
lende brugere” og ”Grillplads og legeplads er forbeholdt marinaens betalende brugere”. 
Skiltene udfærdiges på såvel dansk som tysk og engelsk. 
 
Sommerhusenes udlejere kontaktes med besked om, at de bedes fortælle deres lejere, at 
lejerne har adgang til legepladsen. Børnehaverne kontaktes med en tilsvarende besked. 
 
6. Status på igangværende opgaver 
Aktivitetsniveauet er højt med hensyn til administration af andelsbeviser og lejekontrakter.  
 
Der er bestilt hjælp til at få fjernet ukrudt på voldene omkring vinterpladsen og i 
stensætningen i sydenden af marinaen. 
 
Mærkning af pladserne med angivelse af pladsbredden blev drøftet. Mærkater til påsæt-
ning på grøn/rød-skiltene bestilles, mærkaten sættes på den grønne side. 
 
TRYG-fonden har åbnet for ansøgninger om at få doneret redningsstiger. Der ansøges om 
9 stiger.  
 
Status på bom ved kranpladsen blev drøftet.  
 
7. Status på spildevandsprojektet 
AH orienterede om status. Lige i øjeblikket afventes grønt lys fra kommunens forsynings-
afdeling med hensyn til ledningsføring, pumpekapacitet, fald m.v.  
 
Det blev drøftet, hvorvidt der skal tages en form for gebyr for spildevandstømning fra auto-
campere.  
 
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
HJ fortalte om en markedsundersøgelse, han havde foretaget via Facebook. 
Gæstesejleres førsteprioritet er gode toiletfaciliteter. Nummer 2 er nærliggende 
indkøbsmuligheder. Prisniveauet for gæsteleje kom ind som nr. 5. Blandt kommentarerne 
blev nævnt ønske om mulighed for at leje/låne cykler; ligeledes en mulighed for at gå ud at 
spise på selve havnen. ”En autentisk havn” blev nævnt som noget man ønsker. 
Konklusionen er, at rigtig mange af tingene er noget, Assens Marina har prioriteret. 



”Visens Skib” kommer ikke forbi i år på grund af Covid-19. 
 
Forskellige muligheder for sommeraktiviteter på marinaen blev drøftet. En hurdle er risi-
koen for Covid-19 smitte. 
  
Efterfølgende er der lavet aftale med Assens SangKraftcenter om at arrangere Sommer– 
Syng- Sammen på matinatorvet. Der kommer to fra centret med sanghæfter og el-klaver 
følgende 6 onsdage 8/7 - 15/7 – 22/7 – 29/7 – 5/8 – 12/8 kl. 20. på marinatorvet.  
Byens borgere og gæster på Næs og i byen kan på den måde få mulighed for at deltage i 
fællessang og synge solen ned. Alle er velkomne så bak op om arrangementerne. 
      
 
9. Eventuelt 
Der er stort pres på kapaciteten med hensyn til parkering af trailere for brugere af slæbe-
stedet. Skiltning om anbefalet parkering påtænkes. 
 
Det blev drøftet at etablere en aftale med Assens Sejlklub om lån af sejlklubbens båd til 
slæbeopgaver. HM kontakter formanden herom. 
 
Det blev drøftet, at der er behov for opdatering af marinaens hjemmeside.   
 
 
10.  Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag den 8. september kl. 19.  
 
 
Således passeret 
 
Karen Rose 
referent 
 
 


