Assens Marina Amba
Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr.: 193

Dato: 23.11.2021

Mødested: Teams møde

Start: 18.30 Slut: 21.45

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 på Regnskab 2020/2021
5. Regnskabsåret 2021/2022
6. Generalforsamling søndag den 9. januar 2022
7. Referat fra Næsmøde tirsdag den 12. oktober
8. Status på mulig etablering af el-ladestandere
9. Markedsføring af marinaen
10. Projekt sikkerhavn og skiltning og informationstavler på marinaen
11. Status på i gang værende opgaver
12. Referat fra FLID møde og leverandør messe tirsdag den 23. november
13. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
14. Eventuelt
1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
2: Orientering fra formanden
Formanden havde ikke noget til punktet
3: Personale
Der er ansat en havneassistent mere – Søren Madsen – der var 2 ansøgere til samtale, der
begge havde de søgte kvalifikationer. Søren har erfaring med truckkørsel, har krancertifikat og
kommer fra Ovethi, hvor han har været gennem en lang årrække. Søren starter den 07.
december 2021.
4: Regnskab 2020/21
Revisorerne er i gang med det afsluttende arbejde omkring årsregnskabet – vi har en forventning
til et godt årsregnskab og resultat.

5: Regnskabsåret 2021/2022
Budgettet er lagt fast nu og det navigerer vi driften efter for det kommende år. Vi budgetterer
med et overskud i niveauet tkr, 160.
6: Generalforsamling 09. januar 2022
Der er modtaget forslag fra 2 andelshavere, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslagene omhandler stort set de samme problematikker vedrørende P-pladser omkring bro A,
hvor der i perioder omkring isætning og optagning af både står mange stativer. Et andet forslag
går på motorer på alle spil på mastekranen. Der ønskes også korttids P-pladser tæt ved A broen
og det vil vi tage til efterretning og vurdere på hvordan det bedst kan etableres i forhold til
området.
I bestyrelsen er Ivan Frost og Henrik Larsen på valg – begge modtager genvalg. Som suppleanter er Karen Rose og John Nørr på valg – de modtager også begge genvalg.
Bestyrelsen er opmærksomme på den aktuelle Covid-19 situation og vi overholder de
retningslinier der gælder for forsamlinger – det er jo pt. muligt at afvikle generalforsamlingen
fysisk, men vi er opmærksomme på, at en eventuel aflysning og dermed flytning af
generalforsamlingen kan komme på tale.
7: Referat, Næsmøde 12. oktober 2021
Referatet kan ses på marinaens hjemmeside – under seneste nyt.
8: Status på etablering af el-ladestandere
Assens Kommunes Miljø, Teknik og Plan udvalg har på deres møde den 2. november vedtaget
igangsætningen af et projekt vedrørende opsætning af el lade standere til kommunens el-biler.
I den forbindelse vil kommunen kontakte boligforeninger samt private erhvervsvirksomheder og
campingpladserne i kommunen, om man ønsker at deltage i en fælles lade – infrastruktur og
derigennem indhente fælles tilbud.
Referat fra udvalgets møde om emnet kan ses på denne henvisning under punkt 6:
https://dagsorden.assens.dk/vis?id=ec705ff3-fdb4-4584-90f8-9a49f872b42b
Assens Marina følger projektets videre forløb og vurderer på mulighederne, samt hvad vi kan og
må på Næsområdet.
Bestyrelsen forventer tidligst til foråret at have mere nyt i dette forløb. Dog er det helt klart, at
vi skal have tilført mere strøm, hvis vi skal etablere ladestandere.
9: Markedsføring af marinaen
Vi har drøftet vores udbytte af markedsføring gennem Mack Media og vi er enige om at stoppe
vores aftale.
Gennem FLID er der lavet en aftale om annoncering i Sejlerens, som er en publikation med
havne, faciliteter i de enkelte havne m.m. – herunder mulighederne for anvendelse af vores ny
online information om marinaen og Næsområdet, som er under udarbejdelse. Derudover
annoncers der i Visit Assens Turistguide 2021 og den kommende 2022 udgave. Ligeledes vil der
løbende blive vurderet på mulige relevante markedsførings muligheder.

10: Sikker havn og informationstavler på marinaen
Der er møde i arbejdsgruppen igen 30. november og her deltager en konsulent fra FLID.

11: Status på igangværende opgaver
De næste uger arbejdes på pælebankning og nedlukning af marinaen for at klargøre til vinteren.
Der er fortsat aktivitet omkring bådoptagning. Nogle redningsstiger opsættes på broerne i
relation til projekt Sikker Havn.
Vores sag omkring tyveri af skinner fortsætter og status er at der i første halvdel af 2022 afvikles retsmøder og enten forliges sagen uden en retssag eller også må forløbet afgøres i retten.

12: Referat fra FLID-møde og leverandørmesse
Hans orienterede kort om vores deltagelse i FLID møde og der var ca. 300 deltagere. Der var
mange udstillere på messen, så alt i alt en god messe.

13: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen har drøftet problematikken omkring mastekranen igen, og bestyrelsen mener, at et
kursus i brug af mastekranen skal udbydes, med et eksempel på montering og afmontering af
en mast. Der laves derudover en film der skal vise, hvordan kranen skal bruges og anvendes.
Kurset skal være med til at udbrede viden om hvordan kranen skal anvendes, særlig med henblik
på de mange nye brugere i marinaen.

14: Eventuelt
Intet under dette punkt.

Således passeret,
Henrik Larsen, referent

Godkendt:

