
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  192 Dato: 28.09.2021 

Mødested:  Marinakontoret Start: 19.00 Slut: 22.00 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.  Orientering fra formanden 

3. Personale 

4. Status regnskab 2020/21 

5. Budget og investeringer for regnskabsåret 2021/2022 

6. Afholdelse af Næsmøde tirsdag, den 12. oktober 2021  

7. Projekt sikker havn, skiltning og informationstavler på marinaen 

8. Status på igangværende opgaver 

9. FLID-møde og leverandørmesse tirsdag, den 23. november 2021 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

11. Eventuelt 

 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM kontaktet af Martin Albertsen, Assens Kommune, der informerer om at Kommunen søger 

midler fra Kystdirektoratet til højvandssikring.  For at ansøgningen kan komme i betragtning, 

skal sikringen omfatte hele Næsset, altså dermed også på østsiden op langs marinaen broer. 

 

Generelt vil det fremadrettet være vanskeligt at få tilladelse til at have husbåde i lystbådehavne 

primært fordi støjniveauet fra industri i havneområderne er for højt.  Der er set en konkret sag 

fra Aabenraa Havn. 

 

 

3:  Personale 

 

Lønregulering finder sted pr. 01.10.2021 som aftalt. 

 

Der har været samtale med 2 kandidater til stillingen som havneassistent – beslutning om an-

sættelse træffes i løbet af kort tid. 

 

 

 



 

 

 

 

4:  Regnskab 2020/21 

 

Afslutning af 2020/2021 – vi forventer et pænt overskud i niveauet tkr. 500.  Årsagerne er 

primært højere indtægter fra gæstesejlere med tkr. 175 og tkr. 150 i øgede lejeindtægter.  

Bestyrelsen anser det forventede årsresultat som meget tilfredsstillende. 

 

 

5:  Budget og investeringer for regnskabsåret 2021/2022 

 

 

Driftsbidrag for lejere og ejere af bådpladser forventes ikke at stiger til næste år. Prisen for 

gæstesejlere stiger med kr. 5,- for alle prisintervaller. 

Vi har drøftet afholdelse af et ekstra møde for en vurdering af kommende investeringer på kort 

og langt sigt. Vedligeholdelse på marinaens område, broer m.m. budgetteres til et uændret 

niveau. 

 

6:  Afholdelse af Næsmøde tirsdag, den 12. oktober 2021 

Vi bringer forslag om opsætning af el-lade standere med til mødet for en afvejning af 

fordele/ulemper samt tilkendegivelse fra interessenterne på Næs i forhold til behov og 

efterspørgsel. 

 

AH, HM, HJ deltager. 

 

 

7:  Projekt sikker havn, skiltning og informationstavler på marinaen 

 

Møde i udvalg aftalt til den 05. oktober 2021 kl. 17.00. 

 

Der er indkøbt redningsstiger til marinaen som forventes opsat i løbet af vinteren. 

 

 

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Der er gravet dræn ned på bukke- og på vinterpladsen.  Udgravning til bom og etablering er 

igangsat og forventes færdigt i løbet af oktober.  Inddækning ved toiletsuger er også stort set 

afsluttet. 

Der opsættes lys ved ophalerstedet. 

 

Sæsonens bådoptagning er nu i gang. 

 

 

9:  FLID-møde og leverandørmesse tirsdag den 23. november  

AH, HJ, HM, IF og personalet deltager 

 

 



10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 

Campingpladsen har holdt åbent hus – der er sket pæne og lækre fornyelser på pladsen. 

Visens skib vil gerne besøge Assens Marina fredag, den 08. juli 2022. 

Vi arbejder på en markedsføringsbrochure. 

 

11:  Eventuelt 

 

Aflysning af bestyrelsesmøde:  Mødet den 26. oktober aflyses.  Næste møde er derfor den 23. 

november 2021. 

 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


