
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  183 Dato: 17.11.2020 

Mødested:  Telefonmøde Start: 19.00 Slut: 22.00 Side:   

Mødedeltagere: 

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

Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Karen Rose (KR) 

          

Fraværende:   

 
     1.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

     2.   Orientering fra formanden  

3.  Personale 

4.  Regnskab 2019/2020 samt status på restancer 

5.  Regnskab/budget for 2020/2021 

6.  Regulering af vederlag til bestyrelsesmedlemmer 

7.  Afholdelse af generalforsamling søndag den 10. januar 2021 

8.  Markedsføring 

9.  Referat fra møde med kommunen om helhedsplan for Assens Næs 

10.  Status på Covid-19 i marinaen 

     11. Status på igangværende opgaver 

     12. Status på spildevandsprojektet 

     13. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

     14. Eventuelt 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM orienterede om ny vejføring af Søndre Ringvej syd og vest om det gamle rådhus, hvilket 

medfører at Krabbeløkkevej spærres for gennemkørsel og Assens Skibsværft får ny indkørsel ad 

Krabbeløkkevej syd fra. 

Mere information herom kan ses i referatet fra Miljø, Teknik og Plan udvalgets møde afholdt 

møde den 3. november 2020 under punkterne 5 og 6. Referatet kan ses på denne henvisning: 

 

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

plan/2020-11-03-0900-1344/  

 

  

Camping Outdoor Danmark har anket Assens Kommunes afgørelse i forhold til Marinaens salg 

af service til autocampere.  Indholdet i anken er ikke kendt pt. 

 

 

3:  Personale 

 

Personalesituationen er drøftet – Rikke er pt. sygemeldt på ubestemt tid. 



4:  Regnskab 2019/2020 samt status på restancer 

 

Vi har revisorbesøg den 24. november 2020 for gennemgang af årsregnskabet.  I forhold til 

restance vedr. Solus-sejlbåden fortsætter processen og der er interesserede købere. 

 

 

5:  Regnskab og Budget 2020/2021 

 

Regnskabet for den første driftsmåned er kort drøftet – vores deltagelse på bådmessen i Frederi-

cia er aflyst da messen ikke afholdes grundet Covid-19. 

 

 

6:  Regulering af vederlag til bestyrelsesmedlemmer 

Efter gennemgang af oplæg samt undersøgelse af andre marinaers håndtering, indstiller vi ikke 

til ændring af de nuværende vederlag for bestyrelsesmedlemmer. 

 

7:  Afholdelse af generalforsamling søndag, den 10. januar 2021 

 

Under iagttagelse af myndighedernes restriktioner i forhold til Covid-19, kan vi afholde gene-

ralforsamlingen i Arena Assens, hvor afstand mellem deltagerne kan etableres m.m. 

 

I forhold til posten som ny suppleant arbejdes der med en kandidat. 

 

Forslag til dagsorden udarbejdes af HM inden næste møde. 

 

 

8:  Markedsføring 

 

Kasper fra Mack Media deltog i mødet under punktet og gav en redegørelse for trafik på vores 

hjemmeside – og i perioden november 2019 til og med oktober 2020 har der været ca. 43.000 

besøgende.  Den gennemsnitlige besøgstid på vores side er ca. ½ minut og der besøges 2 sider. 

Vi har evalueret gennemgangen og besluttede at fortsætte samarbejdet endnu et år. 

Vi laver en annonce i Visit Assens og et banner i Bådmagasinet i 2021.  Derudover arbejdes HJ 

videre med annoncering på Facebook. 

Mulige andre relevante markedsføringer vurderes løbende i årets løb.  

 

9:  Referat fra møde med kommunen om Helhedsplan for Assens Næs 

Forslag fra Assens Kommune blev drøftet og gennemgået efter en præsentation fra HM.  Der er 

fra Real Dania og kommunen givet projekttilsagn på samlet 1 mio. kr. – men ½ mio. fra hver.  

I den sammenhæng er det væsentligt at højvandssikringen gennemføres som diger med 

beplantning. 

Vi kan se nogle store udfordringer i forhold til blandt andet vores servicekaj og spunsvæg, samt 

eventuel inddragelse af båd vinteropbevarings arealer og parkerings arealer på Næsområdet.   

HM er i dialog med arkitekterne bag forslaget og vi udarbejder forslag og kommentarer, når der 

er ny mødeaktivitet.  



10:  Status på håndtering af Covid-19 

Covid-19 er på ingen måde ude af billedet og vi agerer fortsat efter myndighedernes anvisninger. 

Toiletterne gøres rent 3 dage om ugen og de lukkes ned den 30. november 2020.  Der henvises 

til de offentlige toiletter på marinaen. 

Der er fortsat påbud om mundbind ved henvendelser på havnekontoret. 

 

11:  Status på igangværende opgaver 

Bådløft er håndteret flot trods en presset periode og vi har omkring 25-30 både tilbage i forhold 

til tidligere år.  Ros til havnelederen for indsatsen. 

Der er huller på vandrøret under bro B, der skal lægges nyt rør, så der er indtil videre lukket for 

vandet på broen. 

Medio december starter styrkeprøvningen af træfortøjningspælene og eventuel udskiftning vil 

blive påbegyndt primo 2021. 

 

12:  Status på spildevandsprojektet 

Rør, brønde og jordarbejdet er afsluttet nu og der arbejdes nu med afslutning af den elektriske 

andel af i projektet.  Vi estimerer at anlægsudgiften lander i niveauet tkr. 250. 

 

13:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

HJ har undersøgt regler for opbevaring af brændbare væsker (benzin, gas, diesel m.m.) og vi 

har indarbejdet regelsættet i vores reglementer.  Vi opfordrer alle til at læse især afsnit 3 i 

standartreglementet, som kan findes på vores hjemmeside under menupunkt ”Fastligger” og 

efterfølgende underpunkt ”Ordensreglement”  

 

14:  Eventuelt 

Intet under punktet. 

------ 

 

Næste møde:  15. december 2020 – kl. 18.00 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


