
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  198 Dato: 21.06.2022 

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), Karen Rose (KR), John Nørr (JN) 

          

Fraværende:  Anders Lemmergaard (AL) 
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1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

Assens Harmoniorkester kommer 5 onsdage startende 06. juli og spiller solen ned.  John byder 

dem velkommen. 

 

Visens skib kommer fredag den 08. juli 2022. 

 

Træskibstræf kommer til Assens den 26. juli 2022. 

 

 

3:  Personale 

 

Sommerferien er planlagt og bemandingen henover sommeren er på plads.  Kontoret er åbent 

på hverdage fra 09.00 til 12.00 – i weekends er kontoret åbent lørdag og søndag 09.00 til 11.00. 

Tove er tilbage på hendes normale arbejdstid. 



4:  Status på regnskab 

 

Vi er foran på budget og der er fortsat nye både på vej ind i marinaen som lejere – visse plads-

størrelser er nu alle besat og det kan derfor være nødvendigt at anvise en større plads end 

nødvendigt og ønsket.   

 

Der er fortsat stor efterspørgsel efter autocamper-service, som vi er tilfredse med. 

 

I løbet af efteråret begynder vi at digitalisere de fakturaer vi får, for at få erfaring med den 

lovgivning som træder ikraft fra 2024. 

 

 

5:  Referat af Næsmøde den 31. maj 

 

I forhold til kystsikring afventer kommunen svar på en ansøgning ved RealDania.  Der er ikke 

en afklaring omkring hvilken løsning, der skal etableres.   

 

Næste Næsmøde afholdes 14. november 2022 og CampOne er vært. 

 

6:  Status på ny bådvinterplads øst for kolonihavehusene 

Problematikken er at kommunen ikke kan anvise en plads pt. der er stor nok i forhold til det 

areal kommunen ’skylder os’.  Vi mangler ca. 4.200 m2.   Der arbejdes med flere løsninger og 

vi håber på en afklaring inden udgangen af året. 

 

 

7:  Brugerundersøgelse af marinaen som helhed blandt brugerne i marinaen 

 

Oplæg fra AL er videresendt til SDU og JN har teams-møde i uge 27 hvor tidshorisont og praktik 

drøftes. 

 

 

8:  Status på etablering af el-ladestandere for biler 

 

Elstanderen er modtaget og skal nu etableres foran D-broen – opgradering af el er udført og vi 

forventer at standeren er i drift med udgangen af juni måned. 

 

 

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

Der er nu opsat 18 stiger – 2 på hver bro og der skal være 4 på hver bro – dog 6 på bro E.  Der 

skal etableres 2 redningsstationer på hver bro.  En redningsstation består af en redningskrans, 

en mobil stige og en bådshage. 

Oversigtstavle er ved at være færdigredigeret og vi forventer at tavlerne begynder at blive sat 

op i august måned. 

 

10:  Status på igangværende opgaver 

Der er ikke større projekter end de nævnte hen over sommeren. 

Der er ikke nyt omkring etablering af benzinstander. 

 



11:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

15. september afholder Assens Kommune et arrangement omkring Fund-raising. 

HJ har været i dialog med Palle Johansen for at få større indsigt i bygningsplanerne på Næs og 

orienterede herom. 

 

12:  Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Næste møde 23. august 2022 kl. 19.00 

Opfølgning på strategi og investeringer 27. september kl. 18.00. 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


