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Deltagere:          Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn (MB) 
                              Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH) og Henrik  Rademacher (HR) 
                              Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA) 
Afbud:   Eddie Vogel og Flemming Nielsen (FN) 
 
Dato: 12. marts 2012                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:50                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) P-broen der blev skadet efter stormen er nu ryddet og reparationsarbejdet er begyndt. Skader på  
      både som er skadet efter en evt. storm, dækkes ikke af havnens forsikring. Til gengæld er det havnen 

der skal betale evt. bukkede pæle. Dette betyder, at der fremover strammes gevaldigt op på kravene til 
havnebrugere, hvis både ligger i vandet efter 15. november. Der kan blive stillet krav til flytning af båden 
til et mere sikkert sted i havnen, således bådene ikke ligger, ved de udsatte broer. I værste fald skal 
båden på land. 

     Der er flere både som har ligget på land meget længe, dette undersøges nu og bådejerne vil blive 
kontaktet, for at få en afklaring på hvad der sker. 

     Der har været afholdt møde med fritidsfiskerne vedr. hjemmesiden, som nu er afklaret. Derimod er 
problemet med brug af rensebord og violin ikke afklaret. (FU) afventer et udspil fra fritidsfiskernes 
bestyrelse. 

     ”Hvidebro” er behandlet af Brøndby kommune og hvor meget vi evt. skal betale er uvist. Derudover er 
der gået megen tid med regnskab. Vi har også haft besøg af havnens revisor og regnskabet ser 
fornuftigt ud. 

      Årsregnskabet for 2011 blev underskrevet af bestyrelsen 
 
3. Rep. og vedligehold 
 (FA) Kranen skulle være køreklar i næste uge, vejecellen bliver monteret på torsdag og efterfølgende 

testet. Vi har ekstra hjælp i havnen, da vi har en person fra krim og en i aktivering, som skal være her i 
13 uger. 

 Højtryk skurene er renoveret, der er nye døre og nye kortlåse. Der er opsat nye vejskilte og malet 2 
infotavler samt carporten. 

     Arbejdet med reparation af P-broen er i fuld gang. Der er skiftet kæder og klodserne er afmærket og vil 
blive flyttet. 

     Der er åbnet for vandet igen. (JN) Alle vandslangerne til broerne skal fæstnes på undersiden af broen 
og ikke hænge i vandet. 

     (FA) sluttede med at fortælle om et godt møde i den udvidet Øresundskreds. 
. 
     a. El og vand El ser fornuftigt ud. (FA) Ingen måling på vandet, som lige er blevet åbnet. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (LJL) Der er kommet 2 nye på listen. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) ingen ændringer. 
 
5.  Regnskab 
 a. Drift: (HS) havde ikke mange bemærkninger – det ser pænt ud. 
 b. Debitorer: (JLJ) gennemgik kort listen og fortalte at slæbestedsbrugerne der ikke havde betalt, der  
        var nøglekortet slettet.            
     c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet. 
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 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) havde ikke været på rundgang. (PC) havde bemærket at F-37 der fik  
         en dispensation om at blive liggende, ikke havde overholdt reglementet mht. fortøjning, (FA) skriver.   
         (PC)der er flere grejskure der trænger meget til maling (FA) skriver. Konsekvensen hvis grejskurene  
         ikke vedligeholdes, kan blive opsigelse af lejemål. 
 b. Hjemmeside: (PC) Der er kommet en forespørgsel fra Dansk Alarmsikring om videoovervågning af  
          havnen mod en reklame på hjemmesiden. Tilbuddet ikke uinteressant og (FA) undersøger nærmere. 
 
7.   Brøndby Kommune: Der er kommet svar 2.3.2012 og kommunen vil vende tilbage senere på 

måneden om økonomien i sagen. 
 
8. Korrespondance 
 a. Brev udsendt af fritidsfiskerne, vedr. Violiner o.l.: Det igangsatte en livlig debat, men  
         konklusionen blev, at ting placeret på det offentlige område, kan bruges af alle. # se ad.2.  
 b. Ansøgning om telt V-16: ok (FA) skriver. 
 c. Ansøgning om terrasse grejskure 58-59-60: ok – (FA) skriver med tilføjelsen, at det er til offentlig  
         benyttelse. 
     d. Opsigelse af F-13 Tess: pga. misligholdelse. Da vi intet har hørt fra bådejeren, sendes der nu  
        anbefalet brev, at opsigelsen er gældende (FA) skriver. 
     e. X-08 : forespørgsel om tilbagekøb af havneplads, kan desværre ikke imødekommes (FA) skriver. 
 
9. Diverse forretninger 
 a. ska’nokker gennemgået og tilrettet. 
 
10. Eventuelt: H-60: møde afholdt vedr. selvbyggerskur (beliggende i område 32). Det blev aftalt, at skuret  
      er tømt og fjernet inden 1/7 2012. (JLJ) Der havde været besøg af sekretæren Gitte fra Hejren, et  
      meget positivt besøg. Derefter gennemgang af hvilke papirer, der skal medsendes ved indkaldelsen til  
     generalforsamlingen. 

 
 
 
Næste møde:  Mandag d. 16. april 2012 kl. 19.00 i Eventyrstuen          
 
 


