
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  186 Dato: 23.02.2021 

Mødested:  Virtuelt møde Start: 18.30 Slut: 21.15 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 – herunder status på ansættelse af havneassistent 

4. Regnskab 2020/21 

5. Markedsføring 

6. Referat fra møde med Assens Kommune og feriehusene om autocamperservicepladsen 

7. Status på Sikker Havn-projektet 

8. Status på benzinanlæg 

9. Status på igangværende opgaver 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11. Eventuelt 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM orienterede om klage fra Assens Kommune ang. skilt om indkørselsforbud på vejen gennem 

vores kranområde, som Marinaen betragter som et arbejdsområde.  Planen er fortsat at lukke 

området af med en bom, så vi sikrer arbejdsområdet. 

 

Der er en offentlig vej og der er en arbejdsvej, og det er vigtigt at der er respekt herom for at 

sikre at Marinaen kan arbejde med bådhåndtering m.m. og at den offentlige trafik kan afvikles 

bedst muligt. 

 

Det ses hensigtsmæssigt at bestyrelsen drøfter klagen i den samlede dialog med Assens 

Kommune om vores brugsretsaftale generelt. 

Bestyrelsen er opmærksomme på at skiltningen selvfølgelig skal være lovlig og i 

overensstemmelse med gældende regler for trafikregulering. 

Bestyrelsen arbejder henimod en lukning for kørsel på området fra Miljøgården og hen til hvor 

legepladsen begynder. 

 

HM har rykket for et møde med Assens Kommune for dialogen om brugsretsaftalen – og grundet 

CV-19 anmodet om at dette møde kan afvikles virtuelt.  Der er forventning om at dette møde 

kan finde sted i nær fremtid. 

 

Bestyrelsen har noteret sig at Assens Skibsværft har afleveret et godt regnskab. 



 

 

 

3:  Personalesituationen – herunder ansættelse af havneassistent 

 

Bestyrelsen forventer snarest at kunne ansætte en havneassistent, så vi er godt rustet til 

forårets bådhåndtering. 

 

Rikkes ansættelsesforhold hos Assens Marina A.m.b.a. ophører pr. 31. marts 2021.  

 

Tove arbejder fortsat hjemmefra og vi forventer at hun vil gøre det lidt tid endnu – Alex arbejder 

hjemmefra mandag og fredag. 

 

Den 25. marts åbner marinakontoret med normale åbningstider. 

 

 

4:  Regnskab 2020/21 

 

Seneste tal er udsendt og kommenteret – årsbetalingerne kommer ind pr. 01. marts 2021. 

 

5:  Markedsføring 

 

Marinaen annoncerer i Danske Tursejlere omkring bådhåndtering og marinaens muligheder.  Vi 

har også en annonce i VisitAssens 2021. 

 

Google Ad-words er igangsat fra 01. februar 2021 og hjemmesiden er opdateret i forhold til 

information om slæbestedet.  Derudover er der foretaget andre mindre opdateringer, så 

hjemmesiden egner sig bedre til Google Ad-words. 

 

6:  Referat:  Møde med Assens Kommune og feriehusene om autocamperserviceplads 

Marinaen ønsker en god dialog med feriehusene og fra klagenævnet har vi modtaget orientering 

om, at sagen må forvente en ekspeditionstid på mindst 9 måneder. 

AH rykker feriehusene for bemærkninger til vores arbejde med at færdiggøre udslagsvask til 

kemisk toilet. 

 

7:  Status på Sikker Havn-projektet 

 

KR orienterede herom og har arbejdet med udkast til skilte – dette arbejde er næsten færdigt 

og hun præsenterede kort en projektplan.  AH, HJ og HL er fortsat med på opgaven. 

  

 

8:  Status på projekt benzinanlæg 

 

AH orienterede om projektet og estimeret anlægsudgift er i niveauet tkr. 200, men så omfatter 

udbygningen også installation af pumpeanlæg med den nye, miljøvenlige diesel.  I givet fald vil 

en etablering kunne ske i løbet af 2 måneder. 

 

9:  Status på igangværende opgaver 

Vand på B-broen arbejdes der fortsat på.  Derudover løses mindre, forefaldende opgaver. 

Marinaen åbner for toiletter og bad den 25. marts 2021. 



HM har kontaktet det nystartede Base2Charge, der producerer og opsætter el-standere til 

opladning af el-biler. Det kunne være et godt tilbud til vores brugere og andre interessenter på 

marinaen.  Bestyrelsen undersøger etableringspris og muligheder for placering. 

HM, HJ og AH har aftalt møde onsdag den 24.02.2021 med en leverandør af flydebro, der 

samtidig kan virke som bølgebryder. 

 

10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Intet at referere under dette punkt. 

 

11:  Eventuelt 

Der har været tyveri af skinner på marinaen for et beløb i niveauet tkr. 75.  Tyveriet meldes til 

politiet og vores forsikringsselskab.  HJ lægger et opslag herom på Facebook for at opfordre 

brugerne til at være opmærksomme på eventuelle tyveriforsøg. 

Det er forventningen at Marinaen kan nå at få leveret skinner og få disse isat ved de pladser, 

der skal have nye fortøjningspæle inden sæsonen starter. 

Marinaen har en del træ på lager. Sikring af dette blev drøftet. 

Bestyrelsen drøftede overvågning på marinaens område. 

Der er en del unge mennesker, der tilbringer tid på Næs-området. Marinaen (samt de øvrige 

interessenter på marinaen) inddrager nu politiet og SSP-konsulenterne i kommunen for at få 

stoppet aktiviteten. 

Der er muligvis en udfordring vedrørende nye vandinstallationer, idet disse skal sikres mod 

tilbageløb. 

Bestyrelsen drøftede en mulig afvikling af generalforsamlingen virtuelt. 

 

Næste møder 

23. marts 2021 – kl. 18.30 

20. april 2021 

18. maj 2021 

15. juni 2021 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


