
 

 

 

Udsættelse af den planlagte ordinære generalforsamling i Assens Marina A.m.b.a. 

som skulle være afholdt søndag den 10. januar 2021 kl. 14.00 

Grundet Corona restriktionerne og den generelle situationen, ser bestyrelsen sig desværre 

nødsaget til at udsætte den planlagte generalforsamling til et senere tidspunkt. 

Regeringen lukkede landet ned den 11. marts, og det var lige før vi skulle spørge 
Folketinget, om vi måtte sætte vores både i vandet. Mange steder lukkede man havnene 
helt, og bådene kom senere i vandet end sædvanligt. I Assens Marina indførte vi 
forskellige Corona restriktioner og lukkede toiletterne, men bådene blev stort set sat i 
vandet som man ønskede det, takket være en stor indsats fra havnepersonalet. 

Bestyrelsesmøderne har næsten alle været afholdt som telefonmøder, hvilket vi fortsætter 
med, da det har fungeret udmærket. 

Så blev der sat en stopper for, at udenlandske gæstesejlere måtte lægge til i vores marina, 
og flere danske sejlere blev nervøse for at sejle rundt til de mere eller mindre lukkede 
havne; det hele så ret usikkert ud. 

Da der blev åbnet for de udenlandske gæstesejlere, og danskerne ikke mere var så 
bekymrede, kom der rigtig gang i gæstesejlerne samt i køb/leje af bådpladser. Det 
medførte, at Assens Marina fik et meget fint regnskabsår. 

Årets resultat blev på 333.822 kr., hvilket må siges at være et meget tilfredsstillende, da 
der var budgetteret med et overskud på ca. 76.000 kr. 

Med baggrund i det fine årsresultat og Assens Marinas for nuværende forholdsvise gode 
økonomi, har bestyrelsen besluttet, at alle marinaens takster fastholdes i dette 
regnskabsår. Det vil sige, at driftsbidraget forbliver uændret.  
 
I Assens Marinas vedtægter er der ingen paragraffer, som giver mulighed for udsættelse 
af generalforsamlingen. Men en Corona-pandemi må/kan betragtes som force majeure 
hvilket tillader, at generalforsamlingen kan udsættes. 

Som nævnt vil generalforsamlingen blive afholdt, så snart det bliver muligt og den vil blive 
afholdt en søndag eftermiddag med mindst 14 dages indkaldelses varsel. 

I øvrigt henvises til Assens Marinas hjemmeside, hvor årsregnskabet 2019/20 og 
budgettet kan ses og studeres fra fredag den 8. januar. 
I årsregnskabet kan man ligeledes læse Ledelsesberetningen for Assens Marina A.m.b.a. 

 

Venlig hilsen med ønsket om et godt 2021 

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. 


