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Deltagere:         Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Bjarne Jørgensen (BjJ),  
                             Hanne Schollert (HS), og Jim Johansson (JJ) 
Afbud:  Flemming Nielsen (FN), ), Birgit Jeppesen (BJ), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
  Henrik Rademacher (HR) 
                             Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA) 
Fravær:  Ingen 
Dato: 22. maj 2012                                                       
                                                                                                             
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:00                                                         
 
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 

(JN) Jeg vil starte med at sige tillykke til Peter og Hanne med deres genvalg, samt velkommen til vores 
nye suppleant Jim. Suppleanter deltager som medlem i bestyrelsesmøder, de vil blive hørt men har ikke 
stemmeret. 
Generalforsamlingen gik over al forventning. Der var en gevaldig opbakning til vores økonomiske tiltag. 
Det glæder mig også at vi fik vedtaget Havmåge 2 så vi kan sætte en byggesag i gang.  
Sommeren er kommet og der sker en masse hos alle havnebrugerne og vores erhvervsdrivende. 
 
 

3. Rep. og vedligehold 
 Der er blevet etableret 4 nye jollepladser ved ungdomshuset. Vi har fået en virksomhedspraktikant 

Dennis Øster som er gået i gang med de grønne områder og lavet et meget flot arbejde. Stor ros herfra. 
 Dieselstander skal der igangsættes jordbundsprøver og vi skal have et kar til tanken. 
 El-stander ved slæbestedet var blevet påkørt og er nu blevet lavet. Desværre fungerede forudbestilling af 

papcontainer ikke – men vi får tømt dem hurtigt. Gaffeltrucken er blevet lavet. Vi skal have tømt 
værkstedet så der kan laves jordbundsundersøgelse, så vi derefter kan støbe nyt gulv. Jeg indhenter 
tilbud på at få lavet tømmestation. Der har været afholdt Sjællands Småbåds Klub (SSK) arrangement i 
weekenden og det er forløbet godt. 

  
4. Bådpladser:  

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) listen er gennemgået. (JLJ) kontakter de store pladser. 
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) ingen ændringer. 

 
5. Regnskab 

a. Drift: (HS) havde kun få bemærkninger – det ser fornuftigt ud, men økonomien er stram, så der skal 
styres omhyggeligt og forsigtigt.  
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen og fortalte at slæbestedsbrugerne vil blive slettet inden 31.maj.  
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet.  

 
6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Intet nyt 
 b. Hjemmeside: (PC) Der er ikke modtaget det nye takstblad for 2012 til hjemmesiden. Dette fremsendes 

til Peter. (FA) havde lidt forslag til nogle rettelser. Disse forslag fremsendes. 
  
7. Brøndby Kommune: intet nyt. 
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8. Korrespondance 
 a. R-23/ dispensation landplads ok (FA) svarer. 
 b. I-18 / dispensation landplads ok (FA) svarer. 
 c. Q-6/  dispensation landplads ok (FA) svarer. 
 d. Tat/ brev fra advokat om erstatning. Bestyrelsen har svaret. 
 e. U-12 / skyldig havneleje. (FA) svarer. 
 f. F-13 / Tess. Ok båden er fjernet. 
 g. R-4 / dispensation landplads. ok (FA) svarer. 
 h. BSS 60 år ansøgning om sponsorat. ok (FA) svarer. 
 i. Pamela. ok (FA) svarer. 
 j. Ansøgning om bygning af grejskure ved m-broen. ok (FA) svarer. 
 k. N-17 / ansøgning om overdækning. ok (FA) svarer. 
 l. DSM /renovering af det sidste areal. ok (FA) svarer. 
 m. DSM / dispensation på den sorte farve på huset. ok (FA) svarer. 
 n. R-18 / forlængelse af renovering. ok (FA) svarer. 
 o. Forretningsorden blev fremlagt. (JLJ) sørger for rettelser. 
 
9. Diverse forretninger 

a. Ska’nokken: Gennemgået – og rettet. 
                                

10. Eventuelt:  
 F.U. vil aftale et møde med den nye bestyrelse i BSS. 
 
 
11. Næste møde:  

Mandag den 11. juni 2012, kl. 19 Eventyrstuen.   
Fredag den 15. juni 2012 Goddag/farvel aften. 

 
 


