
Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
for Assens Marina A.m.b.a. 

Søndag d. 9. januar 2022 kl. 14.00 

I teatersalen, Arena Assens, Rådhus Allé 25, 5610 Assens 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 

   Lars Skovsby plads A18 og Klavs Sørensen plads A27 har indsendt forslag, se bilag.  

  

      5.   Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår 

            samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår. 
 

6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 14. 

 

                 a.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik Larsen er på valg. Modtager genvalg   

Ivan Frost er på valg. Modtager genvalg 

       b. Valg af 2 suppleanter: 

 John Nørr er på valg. Modtager genvalg 

 Karen Rose er på valg. Modtager genvalg 

 

7.  Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Johansen, PWC.  

      

8. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne 

            for 2021/22 
 

9. Eventuelt. 
 

        

      PS!  Regnskab kan fra torsdag den 6. januar 2022, downloades fra vores hjemmeside 

       www.assens-marina.dk under punktet Fastliggere, Amba. Har man ikke mulighed for dette, 

       kan det afhentes på marinakontoret. Marinakontoret kan kontaktes på mailadresse 

       amba@assens-marina.dk eller på telefon 21 69 15 67. 

 

PS! Det er også på vores hjemmeside, under punktet Kontakt, Besked til Assens Marina, at man 

 kan tilmelde og ajourføre sin e-mailadresse, hvilket alle andelshavere har pligt til ifølge 

 vedtægterne § 4.5 

 

      PS! Generalforsamlingen vil blive afholdt efter sundhedsmyndighedernes gældende 

      retningslinjer for Covid-19 den 9. januar. Hvis dette betyder at generalforsamlingen ikke 

      kan afholdes, vil den bliv udskudt til et senere tidspunkt.       

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. 
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Bilag til dagsorden punkt 4 

 
 
Lars Skovsby plads A 18 
 
Foreslår følgende bliver skrevet ind i regelsættet, så de skal respekteres   
  
At vi for indskrevet at der i perioden 1 maj til 15 sept. Ikke må opmagasineres mere end 10 
tomme både stativer 
I området mellem bro A og Bro Z 
  
Da der i dette område ikke er parkeringspladser grundet Auto camper parkering 
Jeg har forståelse for at der er travlhed med båd isætning og derved kommer stakke med 
bådstativer 
Men jeg har ikke forståelse for at men ikke læsser en stak stativer på og tager med som 
returlæs når der hentes både der hvor stativerne skal henstilles, men der i juni måned kan 
optælles 86 stativer i området hvor autocamper og bådejer i forvejen slås om parkerings- 
pladserne   
  
Ligeledes vil jeg forslå at vi for indskrevet 
At der i perioden 1 Maj til 15 Sept.  ikke må henstilles mere en 1 stativ / bur med stativ 
fødder og træklodser til båd stativer 
På flisepladsen omkring mastekran og svingarms kran 
  
Derudover 
Vil jeg gerne have etableret de første 6 meter fra bro A mod bro Z på havnesiden 
Som 2 stk. korttids parkeringer med skilte med max 15 min parkering til af og pålæsning 
da der i dette område ikke findes parkeringspladser i for og eftersæsonen hvor bagage og 
opbakning mm. skal fyldes i bådene er blandt andet 
Området foran legepladsen er fyldt op henstillede stativer disse står der typisk indtil efter 1 
juli 
Mastekrans området er i brug og der parkeres på området 
Autocamperne er begyndt at parkere på pladserne 
 
 
 
Klavs Sørensen plads A27 
 
Foreslår at alle spil på mastekran motoriseres 
  
Jeg foreslår at bomme er åbne efter normal arbejdstid og i weekender, når der ikke tages 
både op/i. 
  
Jeg foreslår at pladsen omkring mastekran tømmes helt for kasser med tilbehør til stativer, 
træ, stativer og at der ikke står stativer på parkeringspladsen udfor legepladsen osv. i 
højsæsonen (1-6 til 1-9), ser ikke så indbydende ud at det ofte roder på pladsen, og med 
en ekstra medarbejder, burde der være tid. 
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