
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  196 Dato: 26.04.2022 

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  

5. Opfølgning på strategimødet 20. marts 2022 

6. Status på etablering af el-ladestandere for biler 

7. Markedsføring af marinaen 

8. Status på sikker havn, skiltning og informationstavler på marinaen 

9. Referat fra FLID’s generalforsamling 30. marts 2022 

10. Referat fra Årsmøde – Assens Købstad 

11. Status på igangværende opgaver 

12. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

13. Eventuelt 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM er blevet kontaktet af Sonnich Jensen, tidligere formand for feriehusene, og meddeler at der 

er valgt ny formand for disse. 

Der er rykket for ny dato for afholdelse af Næsmøde. 

HM har udsendt forespørgsel omkring sejlads og golf i havnebyerne rundt om Fyn – dog er 

Svendborg og Faaborg ikke interesserede. 

 

3:  Personale 

 

Tove er sygemeldt indtil videre. 

 

 

4:  Status på regnskab 

 

Der er 7-8 restancer med betaling af årsbidrag.  Vi har fortsat god tilgang af både til pladserne, 

dog primært lejere.  Vi forventer ca. 550 både i marinaen enten som lejere eller ejere – ví har 

ca. 585 pladser – dermed er belægningsprocenten høj, og det finder bestyrelsen tilfredsstillende. 

 

 



 

 

5:  Opfølgning på strategimødet 20. marts 2022 

 

Vision og mission er opdateret og kommer snarest på vores hjemmeside.   

Vi har fortsat drøftelserne omkring en prioritering af investering – AH laver oplæg til liste, hvor 

der til næste møde tages stilling til en prioritering. 

AL præsenterede et oplæg til spørgeskema til fastliggere og lejere for at få en vurdering af mari-

naen i bred forstand.  Alle i bestyrelsen sender spørgsmål til AL som indgår i en bruttoliste inden 

næste møde. 

Forslag til ajourført forretningsorden for bestyrelsen er drøftet – dette sendes ud til bestyrelsen 

til gennemgang 

 

6:  Status på el-ladestandere for biler 

Nordlys virker som den mest attraktive leverandør for el-ladestander med opladekapacitet til 2 

biler ad gangen. Laderen er med 22 kW pr. udtag. Prisen for denne etablering er ca. kr. 

25.000,00. 

Der etableres én ladestander som en forsøgsordning. 

 

 

7:  Markedsføring af marinaen 

 

Vi forventer at deltage på Boatshow i Fredericia i 2023.   

HM tager kontakt til Assens Harmoniorkester for igen i år at etablere en aftale hvor solen spilles 

ned på udvalgte dage.   

Vi afvejer stemningen med de andre interessenter på marinaen på det kommende Næsmøde i 

forhold til afvikling og deltagelse i Vild med Vand.  I år vil arrangementet i givet fald finde sted 

til efteråret.  

Vi vil arbejde med en marinafest i lighed med tidligere år som i givet fald søges afholdt den 02. 

september 2022. 

 

 

8:  Status på sikker havn, skiltning og informationstavler på marinaen 

 

Første udkast til skiltning og oversigtskort er under udarbejdelse ved Grafisk Hus/Desler. 

Redningsstiger er ikke opsat endnu, men kommer op så snart der er ressourcer til det. 

 

 

9:  Referat fra FLID’s generalforsamling 20. marts 2022 

HM deltog og kunne orientere om at Tryg-fonden har bidraget med et stort beløb til projekt 

sikker havn.  Der er 291 medlemshavne i FLID.  På grund af Covid-19 anslår FLID at der i Dan-

mark er kommet op mod 10.000 trailerbåde mere til. 

 

10:  Referat fra Årsmøde Assens Købstad 

HJ, AL, HM deltog.  Ca. 30 personer deltog og der var indlæg fra Rasmus Helveg Petersen om-

handlende miljø.  Trine Bramsen deltog med indlæg omkring trafik – primært i forhold til en 

bedre fremkommelighed mellem Assens by og den Fynske motorvej. 

AL blev valgt ind i bestyrelsen. 

 



11:  Status på igangværende opgaver 

Bådhåndtering fylder meget og er godt i gang.  Der er indkøbt 2 nye tørretumblere og en ny 

vaskemaskine. 

Der er indkøbt nye cykler så vi har et tilfredsstillende antal til udlån.   

Det forventes at vi etablerer 2 nye autocamperpladser overfor ophalerstedet, efter der er nedlagt 

en ved siden af A broen.  

 

12:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Tyverisagen om jernbaneskinnerne kommer tidligst for retten til efteråret.  Der afholdes formø-

de til september med vores advokat. 

 

13:  Eventuelt 

Bestyrelsesmødet den 14. juni 2022 flyttes til den 21. juni 2022. 

Første bestyrelsesmøde efter sommerferien er 23. august 2022, næste møde 20. september 

2022 og opfølgning på strategiseminar 27. september 2022 kl. 18.00. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


