
Assens Marina Amba 

 

Mødeart:  Bestyrelsesmøde Møde nr.:  201 Dato: 01.11.2022 

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 regnskabsåret 2021/22 

5. Investeringer regnskabsåret 2022/23 

6. Færdiggørelse af forretningsorden 

7. Afholdelse af generalforsamling søndag den 08. januar 2022 

8. Afholdelse af Næsmøde mandag den 14. november 2022 

9. Status på brugerundersøgelse af marinaen som helhed blandt brugerne i marinaen 

10.  Status på sikker havn og skiltning og informationstavler på marinaen 

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 

 

Formanden for Assens Købstad har kontaktet HM for at få indsigt i marinaens holdning til udnyt-

telsen af havneområdet.  Der er et nyt lokalplansforslag på vej i høring.  Principielt er vi positive 

overfor en bedre udnyttelse af området for turister og sejlere – dog med den bemærkning at vi 

forventer ifald vi skal drifte området, at vi også har indtægterne herved.  Det er også marinaens 

holdning at vi skal acceptere værftets tilstedeværelse med de gensidige hensyn, der følger heraf. 

 

 

3:  Personale 

 

Vi har i dag budt velkommen til Camilla, og Tove er i gang med at lave overdragelse af arbejds-

opgaver m.m.   Camilla er ansat på 25 timer/uge. 

 

Lars og Søren afvikler ferie på skift nu efter en travl bådoptagningsperiode. 



 

Der er afskedsreception for Tove den 15. december 2022 – se mere herom i nyhedsbrevet. 

 

 

4:  Status på regnskabsåret 2021/22 

 

Materialet afleveres midt november til revisorerne. Vi forventer at få et resultat på den gode 

side af tkr. 200 og det skyldes hovedsageligt indtægten fra gæstesejlere, som fra august var 

med til at indhente den manglende indtægt i juli.   

 

 

5:  Investeringer i regnskabsåret 2022/23 

 

Omklædningsrum og større køkken til personalet, nye, mindre grillpladser med nyt møblement 

og beplantning igangsættes i det kommende regnskabsår. 

 

Vi har indhentet tilbud på etablering af solcelleanlæg til strøm så vi kan reducere marinaens 

betaling for el.  Investeringen forventes at være i niveauet tkr. 250-300 og det vil derfor være 

en generalforsamlingsbeslutning.  Bestyrelsen er positiv indstillet for investeringen. 

 

6:  Færdiggørelse af forretningsorden 

Revideret forretningsorden er vedtaget d.d. og underskrevet. 

 

7:  Afholdelse af generalforsamling 08. januar 2023 

 

Teatersalen i Arena Assens er booket.  Der er kommet 4 forslag rettidigt.  Generalforsamlingen 

starter kl. 14.00.  Bestyrelsen møder kl. 12.30. 

 

Følgende i bestyrelsen er på valg:  Hans Mørkebjerg, Helge Jakobsen og Anders Lemmergaard 

– alle 3 modtager genvalg.   

John Nørr og Karen Rose (suppleanter) modtager også genvalg. 

 

 

8:  Afholdelse af Næsmøde 14. november 

 

Der er Næsmøde den 14. november 2022 kl. 19.00 – det er Camp1 der er vært.  Punkter fra 

sidst er blandt andet højvandssikring og udvikling af havneområdet. 

 

HM deltog i Nordea Fondens møde omkring uddeling af fondsmidler.  Vi påtænker at søge om 

midler til et stort sejl som overdækning, ser der kan etableres bord/bænke-pladser på 

marinatorvet.  Det giver størst effekt, hvis flere aktører på Næsområdet går med i ansøgningen, 

og derfor vil det blive drøftet på Næsmødet.  HJ, AH og HM deltager. 

 

 

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

Spørgeskemaet er færdigredigeret og vi forventer at udsende undersøgelsen snarest mulig. 

 

10:  Status sikker havn og skiltning 

Infotavlen er stort set på plads og nu starter vi første skiltningen ved D broen.  Det bliver et flot 

resultat. 



11:  Status på igangværende opgaver 

Bådoptagningsperioden lakker mod enden, antageligt mangler ca. 45 både og vi udnytter al 

bådoplagringsplads. 

 

Camilla introduceres til arbejdsopgaverne, de sidste både tages op og almindelige vedligehol-

delses- og driftsopgaver varetages. 

Forberedelsesarbejdet til vores deltagelse på Bådmessen i Fredericia 2023 er i gang. 

Pælebankning starter forventeligt primo december. 

 

12:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Intet under punktet 

 

13:  Eventuelt 

Næste møde er den 13. december 2022 kl. 18.00 i Arena Assens. 

 

Således passeret, 

Henrik Larsen, referent 

 

Godkendt:  


