
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  197 Dato: 17.05.2022 

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. Prioritering af investeringer 

6. Brugerundersøgelse af marinaen som helhed blandt brugerne i marinaen  

7. Status på etablering af el-ladestandere for biler 

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

9. Status på igangværende opgaver 

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

11. Eventuelt 

 

 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

Projektet med bådehus er lukket og de indbetalte deposita er tilbagebetalt til de medlemmer, 

der havde vist interesse og indbetalt. 

 

Udvikling Assens afholder møde den 14. juni 2022 kl. 16.00. 

 

Næsmøde er fastlagt til den 31. maj 2022 på Assens Rådhus kl. 19.00, HJ, AH og HM deltager. 

 

 

3:  Personale 

 

Tove er tilbage igen og startet stille op, Bjarne er på reduceret tid og er nu 2 dage á 3 timer/ 

ugentligt. 

 

Vores 2 havneassistenter har været på Flids havneassistent-kursus. 



 

 

4:  Status på regnskab 

 

Vi er pt. ca. 10% efter sidste års omsætning på gæstesejlere og autocampere.  Lejeindtægter 

følger vores budget.  Vi har 8 restancer svarende til ca. kr. 40.000,00. 

 

 

5:  Prioritering af investeringer 

 

Punktet overføres til næste møde.  Dog er det besluttet at der indkøbes et bæredygtig mobilt 

ukrudts- og algebekæmpelses anlæg, som virker ved over 100 c varmt vand. Anlægget inkl. 

elektrisk trækvogn koster ca. kr. 155.000,00  

 

6:  Brugerundersøgelse af marinaen som helhed blandt brugerne i marinaen 

Undersøgelse igangsættes umiddelbart efter sommerferien - input sendes til AL, der koordinerer 

med JN for levering til SDU, hvor studerende laver spørgeskema og efterfølgende bearbejder så 

vi får en færdig analyse. 

 

 

7:  Status på etablering af el-ladestandere for biler 

 

Aftale med Norlys er indgået og projektet igangsættes på denne side af sommerferien.  Investe-

ringen koster ca. kr. 25.000,00. inkl. el-montering. 

 

 

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

 

Projekt Sikker Havn færdiggøres mellem andre opgaver og vi håber at nå certificering i indevæ-

rende kalenderår. 

 

Oversigtsskilt er blevet drøftet og projektet fortsætter.  

 

 

9:  Status på igangværende opgaver 

Nyt vandrør på F-broen er i gang med at blive udlagt.  Der er travlt med isætning af både og 

det forventes at presset aftager i løbet af 1½ uge. 

Ny netværkssender sættes op, ved E broen, for at sikre bedre internet på marinaen. 

Almindelige vedligeholdelsesarbejder på vores bygninger er også påbegyndt. 

 

10:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

HM orienterer om nye regler for affaldshåndtering som også vil gælde for marinaen.  Reglerne 

træder i kraft til nytår og vi tilpasser vores håndtering i miljøgården. 

HM har været i kontakt med Assens Harmoniorkester og der er tilsagn om at solen spilles ned 

på udvalgte dage i juli måned. 

Der er ikke nyt om eventuel anvendelse af Maagens lokaler hen over sommeren. 



AL deltager i Assens Købstads bestyrelsesmøde tirsdag, den 24. maj. 

 

11:  Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


