
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  190 Dato: 15.06.2021 

Mødested:  Arena Assens Start: 20.50 Slut: 22.10 Side:   

Mødedeltagere: 

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

Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Karen Rose (KR), John Nørr (JN) 

          

Fraværende:   

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Orientering fra formanden 

4. Status regnskab 2020/21 

5. Status på tyveriet af jernbaneskinner på marinaen 

6. Høringssvar på højvandssikring af Næsområdet 

7. Status på igangværende opgaver 

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

9. Eventuelt 

10. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Konstituering af bestyrelsen 

 

Konstituering sket som følger: 

 

Formand   Hans Mørkebjerg  

Næstformand Anders Lemmergaard  

Kasserer   Helge Jakobsen 

Sekretær   Henrik Larsen 

Medlem  Ivan Frost 

 

Suppleanter  John Nørr (1. suppleant) - Karen Rose (2. suppleant) 

 

 

 

3:  Orientering fra formanden 

 

Vild med Vand afholder møde den 29. juni i Skærbæk, men da der ikke afholdes Havnens Dag i 

år, prioriteres deltagelse ikke. 

 

HM har kontaktet Assens Sang og Kraftcenter for en aftale om sang på marinaen i lighed med 

sidste år.  Centeret oplyser at der er indgået en aftale med campingpladsen.  Derudover har HM 

forespurgt ved Assens Harmoniorkester om de kunne spille solen ned og der er ikke endelig af-

tale pt. men det forventes af der bliver lavet en aftale, som der vil blive informeret og annonceret 

nærmere om når aftalen er på plads.  

 

 

 



4:  Status på regnskabet  

 

AH har udsendt en opfølgning på regnskabet. På lejeindtægterne er vi lidt over årets samlede 

budget og på samme niveau for indtægter fra gæste-sejlere som sidste år på denne tid. 

Rent omkostningsmæssigt følger vi budget. 

 

 

5:  Status på tyveriet af jernbaneskinner på marinaen 

 

Vi vil nu igangsætte rykkerprocedure og næste skridt er ifølge vores advokat, at vi stævner de 

2 vognmænd og skrotforretningen. 

 

6:  Høringssvar på højvandssikring af Næsområdet 

Marinaen forbereder et høringssvar, hvor vi bakker op om højvandssikringen på ydersiden med 

etablering af et rekreativt område og god sandstrand i en passende udformning, så de 

involverede parter kan bakke op om projektet. På indersiden - marinaområdet er vi imod 

etablering af de eventuelle foreslåede løsninger, da det vil forhindre en fornuftig daglig drift af 

marinaen. Vi påpeger og fastholder at byrådet i 2018 besluttede at pege på en ydre sikring så 

hele byen/havnen bliver beskyttet med etablering af port ved havneindløbet og forhøjelse af 

læmolen samt nordmolen. 

 

Det er ikke marinaens opfattelse af etablering af midlertidige løsninger vil være attraktive. 

 

Der er høringsfrist til den 24. juni. 

 

 

7:  Status på igangværende opgaver 

 

Toiletsugeren forventes etableret i løbet af den kommende uges tid. 

 

Stativer bliver kørt på bukkeplads. 

 

Sommerferien er planlagt for personalet. 

 

 

8:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

 

Ingen ønskede ordet. 

 

9:  Eventuelt 

Vi har drøftet etablering af en beredskabsplan for driften og administrationen af Assens Marina, 

AH tager opgaven op til efteråret, når bådhåndteringen er afsluttet. 

Vi vil på sigt undersøge muligheder for at opsætte el-stander til elbiler på marinaens område. 

 

10:  Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag, den 24. august 2021 kl. 19.00. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


