
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  185 Dato: 12.01.2021 

Mødested:  Teams - møde Start: 19.00 Slut: 21.50 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. Personalesituationen 

4. Godkendelse af regnskab 2019/2020 og budget 2020/2021-2024/2025 

5. Regnskab og budgetvurdering 

6. Information fra møde med Martin Albertsen, Assens Kommune 

7. Klage over placeringen af serviceanlæg for autocampere 

8. Markedsføring 

9. Opfølgning på projekt Sikker Havn og det videre forløb 

10. Status på igangværende opgaver 

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

12. Eventuelt 

13. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder frem til juli 2021 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM orienterede om Assens Kommunes projekt i det gamle rådhus Multitek. 

 

 

3:  Personalesituationen 

 

Rikkes fortsatte sygemelding er drøftet. Af hensyn til driften og sikringen af bådhåndtering til 

foråret, er der enighed i bestyrelsen om at igangsætte et forløb med henblik på at søge efter en 

havneassistent mere. 

 

Tove arbejder hjemmefra af hensyn til Covid-19 situationen.  Kontoret er lukket for personlig 

betjening – havnelederen kan træffes på marinaens sædvanlige telefonnummer. 

 

 

 



4:  Godkendelse af regnskab 

 

Regnskabet, beretning og protokol er nu færdigt og godkendt af hhv. revisor og bestyrelsen.  

Der er ikke fra brugernes side i marinaen fremkommet bemærkninger på udsættelsen af 

generalforsamlingen. 

 

5:  Status på regnskab 1. kvartal og budgetopfølgning 

 

Vinteropbevaringen af både udefra er over budget og det er positivt og medvirker til en god start 

på det nye regnskabsår. 

Vi har en bruger - bådudlejer der har 5-6 både liggende i marinaen, som er i restance og 1 som 

har været i ’langtidsrestance’ – der er fokus på disse og rykkerprocedure er i gang. 

 

6:  Information fra møde med Martin Albertsen, Assens Kommune 

HM og AH har 12. januar 2021 været på en gåtur med Martin Albertsen på marinaens område 

hvor vi har drøftet vores brugsretsaftale.   

Højvandssikringen blev drøftet og vores tilgang til dette som i vores optik vil være mest optimal 

med en port.  Vi ser ikke en jordvolds sikring på østsiden af Næs-området som en god løsning.   

Campingsagen, bølge problematikken og dybdeforholdene i marinaområdet blev drøftet. 

Sagen som omtales i dagsorden punkt 7 blev også drøftet.  

Der var en god stemning og god dialog og enighed om endnu et møde, hvor forholdene omkring 

brugsretsaftalen kan drøftes konkret. 

 

7:  Klage over placering af serviceanlæg for autocampere 

 

Bestyrelsen for feriehusene har beklaget sig til Assens Kommune over placeringen af marinaens 

serviceanlæg for autocampere. Vi er i dialog med såvel Assens Kommune og bestyrelsen for 

feriehusene og forventer en konstruktiv afslutning på spørgsmålet. 

 

 

8:  Markedsføring 

 

HM har snakket med Kasper og Tobias fra Mack Media i forlængelse af vores seneste dialog med 

dem omkring en mere intensiveret markedsføring på Google Ads 

 

Vi drøftede en ny strategi med at sætte Assens Marina på Google add-words i stedet for ban-

nerannoncer.  Vi ønsker tydeligere at kunne se effekten af de indsatser vi laver og der er enighed 

om at satse mere på markedsføring på de sociale medier.  Vi lægger op til at en større andel af 

markedsføringen skal være på Google add-words og en mindre del på banner. 

 

9:  Opfølgning på projekt Sikker Havn og det videre forløb 

Karen orienterede om kommende projekter herunder nye skilte ved broerne, der anviser 

marinaens faciliteter.  HJ, HL og KR har påtaget sig at lave et oplæg til skiltning. 

 

 

 



10:  Status på igangværende opgaver 

Der arbejdes fortsat på udlægning af nye vandrør under bro B.  Hegnet laves færdig på pladsen 

ved autocamperne.  Der er brækket 22 fortøjningspæle og disse bliver omdannet og anvendt til 

chikaner ved grill- og P-pladserne. 

Nye fortøjningspæle til erstatning for de 22 er planlagt til bankning og montering i marts måned. 

AH er nu i gang med at indhente priser på benzinanlæg. 

 

11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen ønskede ordet til punktet 

 

12:  Eventuelt 

Der var intet på punktet 

 

13:  Næste møder 

23. februar 2021 – kl. 18.30 – virtuelt møde 

23. marts 2021 – kl. 18.30 

20. april 2021 

18. maj 2021 

15. juni 2021 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


