
                                                                                                                              Bestyrelsen 
for Brøndby Havn

Deltagere:         Jean Nordberg (JN) Peter Christophersen (PC), Bjarne Jørgensen (BjJ), 
Flemming Nielsen (FN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB), Mogens 

Hansen (MH), 
Jim Johannson (JJ)

                             Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA)

Afbud:  Birgit Jeppesen (BJ), Henrik Rademacher (HR), Helle Andersen (HA)

Dato: 10. juni 2013                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:15                                                        

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1.  Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning
Sommervejret er kommet. Vi har afholdt Goddag/farvel fest sammen med BSS som var rigtigt hyggeligt. 
Der er kommet godt gang i søsætningerne og istandsættelser i havnen. Orientering omkring TAT under 
diverse forretninger. FU har afholdt møde med BSS hvor det er blevet aftalt at vi mødes 2 gange om året 
for at holde et fælles fodslag i Havnen. Bl.a. for at få de fælles arrangementer til at fungere. Der har været
et par udfald på Dieselstander som vi har bedt vores leverandør om at kigge på.

3. Rep. og vedligehold
El og vand ser ok ud.
C-broen er desværre ved at rådne væk i hammeren. Der kan vist desværre ikke lappes på den. JN og FA
kigger på dette. A-broen’s skur-selvbyggere skrider fint fremad. Kranen har fået nye dæk. Flise arbejdet 
er i fuld gang. Opmærkning af el-standere på de forskellige broer da opmærkningen er forsvundet nogle 
steder. Vi har konstateret, at der bliver lukket brugere ind på slæbestedet som ikke har kort. Vi 
undersøger hvem der lukker disse ind og får det stoppet. Det er ikke tilladt at lukke nogen ind på 
slæbestedet uden kort. Vi har 115 både på land, der er en del der har søgt tilladelse til at blive på land i 
sejlsæsonen. Vi har iværksat rykning for afhentning og påsættelse af havnemærkater. Disse er jo en 
årsmærkat og følger ikke forsikringens løbeperiode men kalenderåret. Årsmærke/Havnemærkat kan 
afhentes på Havnekontoret efter 1. februar og bør afhentes i årets første måneder.

4. Bådpladser: 
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) listen blev gennemgået. 
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er gang i genudlejningen. 

5. Regnskab
a. Drift: (HS) fremlage regnskab for maj, regnskabet blev gennemgået. 
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen – den ser fornuftig ud. 
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet som ser fornuftigt ud.  
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: 
    Der er gang i havnen. Der ønskes en bedre skiltning til Watergames – bedre synlighed hvor de bor.
       Da vi har købt et nyt helikopter åg arbejder vi på fremover at kunne tilbyde at både kan komme på  

            land med 
       mast. Dette bliver dog ud fra nogle betingelser som skal opfyldes.

b. Hjemmeside: (PC) Vores hjemmeside kan ikke opdateres mere. Vi har fået 2 løsninger hjem – 1 med 
     erhvervsløsning og 1 med hjælp fra havnebruger der arbejder som web-master. Vi har i første omgang

          valgt løsning 2. Der bliver et samarbejder imellem nogle havnebruger og PC som vil udarbejde en ny 
          hjemmeside.
 
7. Brøndby Kommune: Vi genoptager arbejdet på miljøsagen efter gl. dieselstander.

8. Korrespondance
a.    Godkendt Affaldsplan  - Taget til efterretning.
b.    Høring om planforslag for vindmøller kommuneplan 2013 – Taget til efterretning
c.     Klage vedr. F-32 - Skriftsvar til F-32 og kopi til H-14 – FA skriver
d.    Svar på klage F-32 - ---do----
e.    I-06 ansøgning om at blive på land - ok FA skriver
f.     V-15 forlængelse af selvbyggerkontrakt - ok FA skriver
g.    Q-6 ansøgning om at blive på land - ok til 01.06.14 – FA skriver
h.    H-37 ansøgning om at blive på land – ok til 01.06.14 – FA skriver
i.     H-58 ansøgning om at blive på land - ok FA skriver
j.     H-03 ansøgning om at blive på land - ok FA skriver
k.    R-13 ansøgning om at blive på land - ok FA skriver
l.     F-27 ansøgning om at blive på land - ok FA skriver
m.   H-25 ansøgning om at blive på land - ok FA skriver
n.    Watergames – ansøgning om hegn – ønsker flere informationer – FA skriver
o.     G-31 dispensation for ny båd på pladsen. - ok FA skriver
p.    Kommars Havnelods – FA udfylder og indsender

9. Diverse forretninger
a. Ska’nokken: Gennemgået – og tilrettet.
b. Hjertestarter – denne bestilles sammen med BSS og Fritidsfiskerne
c. TAT- JN orienterede om status og om at vi må forvente at sagen indbringes for retten. Der vil blive 
afholdt møde med Codan om dækning af et evt. erstatningskrav fra TAT.

                          
10. Eventuelt: 

11. Næste møde: 
Mandag den 12. august 2013, kl. 19 Eventyrstuen.  
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