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Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  195 Dato: 20-03-2022 

Mødested:  Severin, Middelfart Start: 09:00 Slut: 12:00 Side: 1 

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. Personale 
5. Status på regnskab 2021/2022 - og restancer 
6. Status på mulig etablering af el-ladestandere for biler 
7. Status på Sikker Havn samt skiltning og informationstavler på marinaen 
8. Referat fra møde om markedsføring af lystbådehavne på Fyn d. 25. februar 
9. Referat fra erfa-møde for fynske havne og øerne afholdt i Assens d. 3. marts 
10.  Referat fra FLID regionale havnemøde afholdt i Assens d. 3. marts 
11.  Referat fra Næsmøde afholdt tirsdag d. 15. marts, vært Assens Kommune 
12. Deltagelse i FLID generalforsamling onsdag den 30. marts   
13. Status på igangværende opgaver 
14. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
15. Eventuelt 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen 
Anders Lemmergaard fortsætter som næstformand. Helge Jakobsen fortsætter som 
kasserer. Rollen som sekretær deles op: Henrik Larsen fortsætter og med Karen Rose 
som referent af større møder såsom generalforsamlingen. Karen Rose er førstesuppleant 
og John Nørr andensuppleant. 
 
3. Orientering fra formanden 
Der var intet at berette under dette punkt. 
 
4. Personale 
Personale drøftet. De nye havneassistenter fungerer godt. 
 
5. Status på regnskab 2021/22 og restancer 
Seneste tal er udsendt og kommenteret. Indbetaling af årlige driftsbidrag følger sædvane. 
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Til næste opkrævning forventer Marinaen at gå over til elektronisk opkrævning, således at 
fejl i PostNords leveringer undgås. 
 
Der laves en tydelig beskrivelse af, hvordan det fungerer med hensyn til leje versus 
brugsrets-køb for bådstativer.  
 
6. Status på mulig etablering af el-ladestandere for biler 
Punktet om el-ladestandere blev drøftet; drøftelsen fortsættes på det efterfølgende 
strategimøde. 
 
Strømforsyning på Næs samt el-ladestandere er derudover et emne for Næs-mødet. 
 
Der var enighed i bestyrelsen om at tilkøbe ekstra amperekapacitet til Marinaen. 
 
7. Status på Sikker Havn samt skiltning og informationstavler på marinaen 
Vedrørende skiltning og informationstavler har der været holdt møde med grafikerne, der 
kommer med oplæg inden for et par uger. 
 
Opsætning af redningsudstyr er undervejs; prøveopsætning af redningsstige forventes 
næste uge til godkendelse, hvorefter arbejdet fortsætter hen over foråret. 
 
Certificering forventes til september. 
 
8. Referat fra møde om markedsføring af lystbådehavne på Fyn den 25. februar 
HM og AH havde deltaget i mødet, der var arrangeret af Destination Fyn. Formålet var at 
koordinere markedsføring mellem marinaer og øvrige turistansatte på Fyn. 
En arbejdsgruppe blev nedsat med henblik på en markedsundersøgelse. 
 
9. Referat fra erfa-møde for fynske havne og øerne afholdt i Assens den 3. marts 
Der kom mange input og synspunkter på mødet. Formålet med disse møder er 
erfaringsudveksling.  
 
10. Referat fra FLID regionale havnemøde afholdt i Assens den 3. marts 
Mødet lå i forlængelse af erfa-mødet. 
 
11. Referat fra Næsmøde afholdt tirsdag den 15. marts, vært Assens Kommune 
Mødet blev aflyst pga. sygdom hos værten. Ny dato kommer efter påske 
 
12. Deltagelse i FLID generalforsamling onsdag den 30. marts 
HM deltager i mødet. 
Der er generalforsamling i Udvikling Assens onsdag den 6. april. HM deltager. 
Der er årsmøde i Assens Købstad mandag den 25. april. AH, AL og HM deltager. 
 
13. Status på igangværende opgaver 
De planlagte opgaver er stort set færdiggjorte, så Marinaen er klar til foråret.  
Toiletter og bade åbnes denne uge. 
Oprydning på bukkepladsen er stort set gennemført. 
Materielgård ved mastekranen etableres i løbet af første halvår. 
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Ombygning af marinakontoret forventes færdiggjort hen over sommeren. 
 
14. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
Marinaen har en annonce i brochuren Visit Assens 2022 i lighed med sidste år. 
 
Bådehusprojektet bliver ikke til noget. Sagen lukkes med tilbagebetaling af de indbetalte 
deposita. 
 
15. Eventuelt 
Der var ikke noget til behandling under dette punkt. 
 
Aftalt kommende bestyrelsesmøder: 
Tirsdag d. 26. april 
Tirsdag d. 17. maj 
Tirsdag d. 14. juni 
 
 
Således passeret, 
Karen Rose, referent 
 
Godkendt: 


