
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  200 Dato: 20.09.2022 

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), Anders Lemmergaard (AL) 

          

Fraværende:   

 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Orientering fra formanden 

3. Personale 

4. Status regnskab  

5. Budget for regnskabsåret 2022/2023 

6. Status på brugerundersøgelsen af marinaen som helhed blandt brugerne i marinaen 

7. Status på Sikker Havn, skiltning og informationstavler på marinaen 

8. Status på igangværende opgaver  

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

10. Eventuelt 

 

 

 

1:  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2:  Orientering fra formanden 

 

HM oplyser at der i det nye budget for Assens Kommune er budgetteret med 0 kr. til 

højvandssikring i 2023 og 2 mio. kr. i år 2024. Derudover er der budgetteret med kr. 3,75 mio. 

til reparation af havnekajer i værft-havnen i 2023, samt 7,3 mio. kr. i 2024 til renovering af 

spunsvæg i trafikhavnen, hvilket vil sige ny gadekaj langs Nordre Havnevej. 

 

Nordea-Fonden afholder et arrangement den 05. oktober 2022, hvor der orienteres om hvordan 

der kan søges midler fra fonden.  Vi påtænker at søge fonden for midler til marinaens 

forskønnelse som tillige kan være til gavn for brugerne.  HM deltager. 

 

 

3:  Personale 

 

Lønregulering for marinaens personale er i gang og følger de aftalte vilkår.   

 

Ansættelsessamtaler for en ny kontorassistent til afløsning for Tove foregår i øjeblikket.  Tove 

stopper med udgangen af 2022. 

 



 

4:  Status på regnskab 

 

Udgifter til energi bliver noget større end budgetteret, der regnes med tkr. 140 til 180.  Vi har 

haft en god sæson i forhold til antallet af gæstesejlere og vores lejere/ejere bidrager også med 

en højere indtægt.  Vi forventer et resultat lidt højere end budgetteret. 

 

 

5:  Budget for regnskabsåret 2022/2023 

 

Nye regler på revisionsområdet betyder at vi fremadrettet lægger op til at vi ikke får udarbejdet 

en Årsrapport der er fuldt revideret, men alene udføres som en såkaldt udvidet gennemgang.  

Årsrapporten vil fortsat give et retvisende billede af selskabets drift ud fra den nye standard for 

revision. 

Vi kommer til at budgettere med en stigning i niveauet på kr. 10,00 for alle priser for gæstesej-

lere og kr. 5,00 pr. m2 vand for lejere og ejere. 

Budgetoplægget udviser et forventet overskud i niveauet tkr. 150. 

 

6:  Status på brugerundersøgelsen af marinaen som helhed blandt brugerne i marinaen 

Studerende fra SDU, der skal medvirke til at lave undersøgelsen, besøger os tirsdag d. 

27.september for at få et indblik i marinaen, JN og AH deltager. 

 

 

7:  Status på Sikker Havn, skiltning og informationstavler 

 

Alle redningsstiger er nu opsat og opsætning af reflekser er i gang.  Der skal indkøbes flere 

redningsposter til opsætning på broerne. 

 

Bro D bliver ’prøvebro’ med skiltning og tavler m.m. 

 

 

8:  Status på igangværende opgaver 

 

Diverse reparationsopgaver på vores materiel er blevet udført.  Bådhåndtering er nu i gang og 

der er 1 mand på fuld tid. 

 

 

9:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen mødes igen den 27. september 2022 til en opfølgning på strategi- og investerings-

planer for de kommende år.  Oplæg er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne til forberedelse. 

Den 05. september 2022 deltog AL i bestyrelsesmøde i Assens Købstad og refererede herfra. 

HJ orienterede om lokalrådets projekt Søbad ved Mariendal-stranden. 

Der afholdes møde med Assens Kommune 21. september 2022 for en drøftelse om vores erfa-

ringer med autocampere. 

 



10:  Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt: 


