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Deltagere:          Jean Nordberg (JN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB)  Bjarne Jørgensen BjJ) 
                              Mogens Hansen (MH) ,  Jim Johansson (JJ) og Henrik Rademacher (HR) 
                              Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA) 
Afbud:  Peter Christophersen (PC) og Flemming Nielsen (FN) 
 
Dato:  12. november 2012                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:15                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Havde ikke meget at berette, da han havde været meget fraværende fra havnen i den forløbende 

periode. Men kunne fortælle at de nye gulve i hallerne var blevet meget flotte. Sagen med TAT kører 
stadig. 

 
3. Rep. og vedligehold 
  (FA) Der er gået megen tid med optagning af både. Dennis er i gang med at rette de ”hoppende” fliser. 
  Kranen har været i stykker og det betød desværre en ekstraudgift, men nu kører den igen. 
  Laden er som sagt færdig og nu glæder vi os til at komme på plads. Det vil ske i løbet af 

vintermånederne. Alle forsikringerne er klare og mappen færdiglavet.  
     Overdækningen af tankanlægget er i fuld gang og vi regner med at være færdig i løbet af meget kort tid. 
 (FA) havde håbet på, at tilbuddene på renovation var kommet inden mødet, men vil rykke igen. 
 Der er et utæt vandrør på badeværelset i værkstedet, ved reparation af røret skal hovedledningen 

lukkes, det vil forårsage nogle gener i hele havneområdet. 
 (FA) og (JLJ) havde deltaget i Flids seminar. (FA) fortalte bl.a. om Flids nye projekt, med en 

hjemmeside, hvor man kan booke gæstepladser online. Ideen er ikke uinteressant, men den er ikke 
gratis. (FA) arbejder videre på sagen. 

 (BjJ) kunne oplyse, at der igen havde været tyveri fra Fritidsfiskerne, denne gang var det 2 bukke og en 
speciel bygget trailer der var væk. Dette medførte igen en debat om udendørs kameraer. Bestyrelsen 
blev enig om at (FA) skulle finde ud af hvad kameraer til filmning af facaden ville koste. 

 (MB) orienterede om energi projektet i klubhuset som allerede nu er i fuld gang. Samt at alle vinduer og 
udvendige døre også vil blive udskiftet. 

     a. El og vand: (FA) Der har været et lille merforbrug af el. Vandforbrug ingen bemærkninger. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (LJL) ikke nogen ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) der er genudlejet en siden sidste møde. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet, som ser noget stramt ud. Samtidig opfordrede (HS) bestyrelsen  
         til at finde nye indtægtsmuligheder. 
 b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen som ser rimelig ud. 
     c. Likviditetsbudget: (JLJ+HS) gennemgik budgettet. 
      
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) spurgte om årsagen til, at vi ikke tager sejlbåd m/mast på land for  
         vinteren. (FA) det kræver bl.a. mobilbådstativ, samt et område der bliver tilegnet disse både, da vi  
        ikke kan komme rund med mobilkranen, hvor der er både m/master. Derudover er vores grej ikke  
        tilpasset disse opgaver. 
   b. Hjemmeside: intet nyt. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a.  Ansøgning om grejskure ved E-broen: Bestyrelsen skal kigge på bedste mulighed for lokalitet 
          og svar kan først gives senere. (FA) skriver.  
 b.  Ansøgning om telt – N10A : accepteret (FA) skriver.  
     c.  Båden MIKA: Ejeren havde lovet at kontakte (FA) men intet skete. (FA) fortsætter med sagen hos  
          advokaten 
 
9. Diverse forretninger 
 a. ska’nokker gennemgået. 
      

 10. Eventuelt:  
     intet 

 
          
  11. Næste møde:  Mandag d. 10. december 2012 kl. 17:30 julefrokost på Albatrossen 
                                 med efterfølgende bestyrelsesmøde kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 

HUSK at melde afbud 


