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Assens Marina A.m.b.a. 
 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  189 Dato: 

18.05.2021 

Mødested:  Virtuelt møde Start: 18.30 Slut: 20.50 Sider: 5 

Mødedeltagere:   Hans Mørkebjerg (HM), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Helge 

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

 

Fraværende:  Henrik Larsen (HL) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Orientering fra formanden 
3. Personale 
4. Regnskab og status på restancer 
5. Referat fra FLIDs generalforsamling 
6. Status på tyveriet af jernbaneskinner på marinaen 
7. Status på projekt benzinanlæg 
8. Drøftelse af skiltning og informationstavler på marinaen 
9. Afholdelse af generalforsamlingen tirsdag den 15. juni 
10. Status på igangværende opgaver 
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
12. Eventuelt 

 
 
1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
2:  Orientering fra formanden 
 
HM orienterede. 
 
HM har deltaget i en Blå Flag workshop arrangeret af Friluftsrådet. Blå Flag er meget mere 
end rent badevand; i havne drejer Blå Flag sig om miljø, sikkerhed, faciliteter, information 
og naturformidling. Blå Flag for marinaer er langt mere udbredt i Tyskland og Holland end i 
Danmark. Man certificeres af en dansk jury, der kommer på besøg mindst en gang om året. 
Prisen er 7.000 kr. om året, og der skal søges hvert år.  
 
HM orienterede om de nærmere kriterier for at opnå det Blå Flag; konceptet ligger i fin 
forlængelse af de tiltag, Marinaen allerede arbejder med inden for eksempelvis sikkerhed, 
miljø, naturformidling og skabelsen af en attraktiv marina. 
 
HM undersøger hos Friluftsrådet hvad der specifikt kræves, hvorefter bestyrelsen beslutter, 
om Marinaen vil gå efter at opnå det Blå Flag, eller om det blot bruges som inspiration.  
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3:  Personale 
 
AH orienterede. 
 
Lars har bestået krancertifikatet og er i sving igen; efter en forlænget Kr. Himmelfart 
weekend. Samarbejdet er meget positivt.  
 
Bestyrelsen besluttede at tildele en ekstraordinær bonus til AH, TBJ og BR som 
anerkendelse af den ekstraordinært store indsats de har ydet gennem det forløbne ½ år.  
 
 
4:  Regnskab og status på restancer 
 
Seneste tal er udsendt og kommenteret.  
 
De sidste få restancer på nær en enkelt forventes modtaget snarligt. Der pålægges 
rykkergebyr på for sene betalinger. 
 
 
5: Referat fra FLIDs generalforsamling 
 
HM orienterede. 
 
31 havne havde sendt delegerede.  
 
Det blev blandt andet oplyst, at havneguiden.dk er blevet opdateret. Marinaen kan henvende 
sig, hvis der ønskes justeringer eller yderligere oplysninger tilføjet.  
 
Kontingent for FLID er uændret. 
 
FLID har fået nyt kontor i Roskilde; Havnegade 1. 
 
FLID forventer at afholde en leverandør messe i efteråret. 
 
 

6: Status på tyveriet af jernbaneskinner på marinaen  
 
HM orienterede. 
 
Marinaens advokat har ikke hørt fra de tre, der er skrevet til. Advokaten kontakter dem 
telefonisk for at få en reaktion. Bestyrelsen afventer nyt fra advokaten herom. 
 
Omkostningen til de nye skinner der foreløbig er leveret, er ikke så høj som frygtet. 
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7:  Status på projekt benzinanlæg 

 

AH orienterede.  

 

AH har drøftet forskellige løsninger med et par mulige leverandører, blandt andet en løsning 

med benzintank i container fremfor under jorden. Et alternativ kunne være kun at grave 

benzintanken ned og lade de to dieseltanke stå i container.  

 

Assens Marina er en stor marina og bør kunne tilbyde alle tre slags brændstof, også af 

hensyn til gæstesejlere der ellers ville springe Assens over. 

 

Sikkerheden ved en containerløsning blev drøftet. Hvis brandmyndighederne kan godkende 

løsningen, må den være i orden.  

 

Efter drøftelse af sikkerhed og økonomi ved projektet besluttede bestyrelsen at få udført en 

forundersøgelse og udarbejdet en projektbeskrivelse inklusive ansøgning om godkendelse, 

som beslutningsgrundlag. Det blev ligeledes besluttet at orientere om sagen på 

generalforsamlingen for at høre tilbagemeldinger fra andelshaverne. 

 

 

8:  Drøftelse af skiltning og informationstavler på marinaen 
 
Arbejdet færdiggøres, når bestyrelsen som aftalt har hjembragt inspiration fra andre havne 
og marinaer hen over sommeren. 
 
Vedrørende eventuel ændring af logo besluttede bestyrelsen, at der arbejdes videre med 
det eksisterende logo, eventuelt i den todelte form, der bruges på marinaens facebook-side. 
 
 
9:  Afholdelse af generalforsamlingen tirsdag den 15. juni 
 
HM har sendt forslag til dagsorden til bestyrelsen; det har været forbi advokaten, som har 
nikket ja. Generalforsamlingen gælder for regnskabsåret 2019-20. 
 
Formuleringen om, at bestyrelsen opfordrer til, at kun én person pr. andelshaver deltager, 
suppleres med årsagen, nemlig covid-19. Der indkøbes mundbind, som placeres ved 
indgangen. Coronapas kontrolleres ved indgangen jf. de nuværende regler. I tilfælde af 
mange deltagere, således at der skal bruges mikrofon når der tales fra salen, vil mikrofonen 
blive sat på stang og bragt rundt af en mikrofonholder. 
 
Generalforsamlingen begynder kl. 19. Der afholdes et kort bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. Bestyrelsen møder kl. 17:30 for at sikre, at alt er på plads og i orden. 
HM sørger for drikkevarer til generalforsamlingen og en sandwich til bestyrelsen. 
 
Indkaldelsen udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
I den sædvanlige referents fravær skriver KR referatet af generalforsamlingen denne gang.  
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10:  Status på igangværende opgaver 
 

AH orienterede. 

 

Den nye motor til mastekranen forventes at ankomme om 1-2 uger. Motor, kæde og 

beholder til kæde er dermed alle nye. Den gamle motor lægges til side som reserve. 

 

Der er stadig en opgave i at oplære Lars.  

Lars kontakter bådejere der har bådene stående langs marinaen, om de skal i vandet inden 

1. juni eller om bådene skal flyttes. 

Stiger og opsætning m.v. med henblik på Sikker Havn står også på listen nu.  

Bådløft og bankning af pæle falder lidt oven i hinanden den kommende tid.  

 

Gråvandsanlægget for autocampere fungerer udmærket. Der har ikke været nogen klager. 

Der er nogle få justeringer der har skullet foretages. Huset med udslagsvasken males i 

samme farve som tursejlernes klubhus. 

 

Den bom, som skulle bruges til at sikre til kranpladsen, er for kort til at være funktionel. Det 

er vigtigt at få denne bom på plads, især af hensyn til sikkerheden. Bestyrelsen besluttede 

at få en ekstern leverandør til at løse det efter Marinaens forskrifter. Den korte bom kan 

bruges i den anden ende af kranpladsen. Politiet ønsker foto af, hvordan bommen ser ud. I 

princippet har Marinaen fået tilladelsen, der skal bare indsendes dokumentation. AH går 

videre med sagen. 

 

HM har arbejdet videre med spørgsmålet om eventuel etablering af en flydebro som 

bølgebryder, gående fra A broen og 100 m imod syd i ca. 45 graders vinkel. Som alternativ 

kan man banke en spuns af plast og sætte pæle på indersiden, så der kan etableres en 

gangbro. Dette projektet vil koste ca. 2,2 mio. kr. Spørgsmålet forelægges 

generalforsamlingen for at få en tilkendegivelse af eventuel interesse, hvorefter der i givet 

fald kan laves en projektbeskrivelse til brug for et udbud. HM sender det modtagne materiale 

til bestyrelsen for info. 

 

Marinaen er i dialog med kommunen om flere ting, bl.a. bølger i havnen, vinteropbevaring, 

parkering m.v. HM har fulgt op over for kommunen, som i dag har foreslået et møde 2. juni 

kl. 10. AH og HJ deltager sammen med HM. På mødet besigtiges området ved 

kolonihavehusene, og der arbejdes videre i henhold til dagsordenen for det foregående 

møde, idet denne ikke blev færdigbehandlet. 

 

Der er næsten 30 nye lejere på vej ind i marinaen. 
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11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

 

Der har været problemer med strømudfald til slæbestedets bom. HJ tjekker, om slæbestedet 

har egen sikringsgruppe. 

 

Efter henvendelser fra andelshavere besluttede bestyrelsen at beskrive i dette referat, 

hvorledes man på Marinaens hjemmeside finder frem til, hvem der sidder i bestyrelsen og 

hvem der er ansat på Marinaen: 

 

• Hjemmesiden hedder www.assens-marina.dk  

• For at se bestyrelsen vælger man øverst på forsiden Fastliggere; dernæst Amba og 

Bestyrelsen. Link: Bestyrelsen – Assens Marina (assens-marina.dk) 

• For at se hvem der er ansat vælger man øverst til højre på forsiden Kontakt; dernæst 

Havnen og dens personale. Link: Havnen og dens personale – Assens Marina (assens-

marina.dk) 

 

 

12:  Eventuelt 
 

Der blev spurgt til eventuelle planer om en sommerfest, og om der er planer om 

arrangementer som fællessang med Syngedrengene, der var en fin succes sidste år.  

 

Visens Skib kommer til Assens Marina 9. juli. 

 

HM har kontakt med Sangkraftcenteret. Der arbejdes på at lave noget igen. HM har også 

haft kontakt til Harmoniorkesteret med henblik på at spille solen ned. HM undersøger 

eventuelle tilskudsmuligheder. 

 

Der kommer ikke nogen Havnens Dag i 2021. De seneste 2 år har Marinaen måttet aflyse, 

først på grund af manglende deltagelse, dernæst på grund af covid-19. Det kan måske tages 

op i 2022. 

 

 

Næste møder 

 

15. juni 2021 

 

 

Således passeret, 

 

Karen Rose, referent 

 

Godkendt: 

http://www.assens-marina.dk/
https://www.assens-marina.dk/fastliggere/amba/bestyrelsen/
https://www.assens-marina.dk/kontakt/havnen-og-dens-personale/
https://www.assens-marina.dk/kontakt/havnen-og-dens-personale/

