
Referat 

Næsmødet   
tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Assens Søsportscenter 
Vært: Næshusene 
 
Deltagere: 
 
Sommerhusforening  Joan Ross og Klaus Wakefield 
 
CampOne   Christian Blåbjerg 
 
Assens Kommune  Dan Gørtz (afbud) 
   Martin Albertsen 
   Peter Nielsen 
   Katrine Juul 
   Anders Dam 
  
Assens Havn  Ole Knudsen 
 
ASC   Erik Andersen 
 
Assens Marina  Hans Mørkebjerg 
   Helge Jakobsen 
   Alex Hansen 
 
Sejlklubben   Per Smith 
 
Kolonihavere  Kurt Allesch   
 
Tursejlerforeningen  Allan Hansen 
 
Næshusene   Lone Tange 
   Anders Møller Jensen (referent) 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
Dagsordenen godkendt og AMJ valgt til referent. 
 
2. Orientering om aktuelle emner fra kommunen - v/ Assens Kommune 
Herunder: 

- ”Byen og Bæltet” (planen for Næssets kyst mod Lillebælt), og 
- ”Fremtidens Assens” 

 



Assens byråd har den 25.8.2021 i princippet vedtaget planen ”Byen og Bæltet” på trods 
af over 70 indsigelser i mod klitprojektet i planen. Det er sket for at søge midler til 
projektets gennemførelse hos Kysdirektoratet og RealDania. Vedtagelsen lægger op til 
nedsættelse af ”sparringsgrupper” af interessenter på næsset med henblik på at drøfte 
bl.a. sikringslinier og klithøjder før endelig anlægsbeslutning. Disse grupper nedsættes 
ikke før der er tilsagn om eksterne anlægsmidler. 
 
Kommunen har bestilt en undersøgelse af mulighederne for at lave en højvandsport i 
havnen, som vedtaget i 2019. Men for at kunne præsentere sponsorerne for en plan for 
sikring af Næsset planlægger man med et (midlertidigt?) dige på Marinasiden på kun kote 
2,00 meter, som værn mod højvande fra havnesiden.  
 
Sikring af Næsset ved ”Byen og Bæltet” betragter kommunen som etape 1 af sikringen af 
Assens by mod stormflod. På længere sigt skal havneport og sikring nord for havnen 
(Marienlyst) fuldende sikringen. 
 
På mødet kom der mange kritiske bemærkninger til planerne: 
- Alle er enige i at Næsset og byen skal sikres mod højvande  
- Mange tror ikke på klitter som højvandssikring 
- Det er ikke acceptabelt at kunstige klitter skal tage havudsigten i området 
- Der er et alternativt projekt fra lodsejerne om et sikkert og diskret dige foran 
bebyggelserne 
- Havneporten bør fremmes i stedet for sikring ned gennem marinaen. 
 
På forespørgsel oplyste kommunen at RealDania er gjort bekendt med de mange kritiske 
høringssvar. 
 
Kommunen orienterede om planen ”Fremtidens Assens”, som omfatter havnen på 
bysiden fra værftet og nordover. Der vil snart blive en forlægning af ringvejen ved det røde 
rådhus, rådhuset bliver til bibliotek mv. og nogle pakhusgrunde ved trafikhavnen er i udbud 
med henblik på privat nybyggeri og generalplanlægning af hele området. 
 
 
3. En generel drøftelse af højtvandssikring af Næsområdet såvel mod Lillebælt, som 
mod havnen og byen. (Næshusene)  
Punktet udgik, da det var dækket af debatten under pkt. 2. 
 
 
 
4. Bordet rundt – orientering fra de tilstedeværende organisationer. 
 
Næshusene: Laver en stykke ”prøve-dige” foran husene Næsvej 33-37, for at vise hvordan 
det vil se ud, hvis man vælger Næshusenes forslag til havsikring mod Lillebælt. 
 
Havnen: Baagø-færgen har fået tilladelse til at udbyde ”solnedgangsture” rundt om Baagø 
næste år. 
 



Kommunen: Byrådet har afsat i alt 6 mio.kr. i perioden 2022-24 til turistmæssige ”hotspots” 
fx toiletter og strandfaciliteter. 
 
Campingpladsen: Har bygget ny servicehus i år og begynder på udvidelsen på 
anneksgrunden næste år. 
 
Søsportscentret: Grunden under ASC synker og vandet ved deres broer sander til. 
 
Sommerhusene: Har sandfodret kysten for 90.000 kr, men det hjælper kun lidt. 
 
Marinaen: Fået nyt kloaksystem med bådtoilet-sug og autocamper-tømmeplads. Er ved at 
lave ny bådoplagsplads bag ved kolonihaverne fra næste år, og det betyder at der ikke 
længere skal stå både foran Næshusene. Har stor ny søgning til bådpladserne. Bliver 
”sikker havn”. Arbejder for at få lade-standere til elbiler op på næsset. 
 
Sejlklubben: Har også fået mange nye medlemmer efter Coronaen. Mangler dog en 
ungdomsafdeling. Har derfor et projekt ”Børn på vandet med sikkerhed” sammen med 
skoler og andre. 
 
Kolonihaverne: Ønsker at kommunen forbedrer stien hen langs husene og havnen. 
 
 
5. Næste Næsmøde  
Er aftalt til tirsdag den 15. marts 2022 og Assens Kommune står for mødet. 
 
 
 


