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Deltagere:         Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC) Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn(MB),  
  Flemming Nielsen (FN) Helle Andersen HA),  Bjarne Jørgensen( BjJ)  Mogens Hansen (MH),   
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA) 
Afbud:  Henrik Rademacher og  Jim Johansson  
Dato: 9. december 2013                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   18:30 – 20:30                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Bestyrelsesmødet i november blev aflyst pga. at hverken (PC) eller jeg kunne være tilstede. I den 

mellemliggende periode har vi været udsat for 2 storme. Den korte der varede nogle timer sidst i 
oktober og så den der var torsdag/fredag i sidste uge. Bortset fra at vandet i havnen var forsvundet i 12 
timer mellem torsdag og fredag, så må vi sige at vi slap nådigt.  Der er både der har fået ødelagt 
kalecher og forsejl. ”TAT” er sat til salg. Vi har også afholdt ekstraordinær  generalforsamling, hvor (JN) 
bl.a. redegjorde for ”TAT” situationen og vigtigheden af, at have en kasko forsikring. De ændringsforslag 
der skulle stemmes om, blev vedtaget. Vores havneassistent Dennis stopper efter prøvetiden og vi er 
nu på udkig efter en ny havneassistent. 

 
3. Rep. og vedligehold 
  (FA) I forbindelse med stormen, har vi været forskånet for de store skader, men 6 pæle er bøjet og 

disse kan ikke rettes op af os. En båd har ”hængt” i fortøjningerne hvorved pælene er bukket. Pælene 
vil blive udskiftet og ejeren vil få regningen. Der vil blive skrevet til de øvrige bådejere der ikke 
overholder fortøjningsreglerne. Der har ikke været problemer med el på broerne i forbindelse med 
stormen, men til gengæld var der en del gadelamper der døde. Et grejskur mistede bagsiden og der er 
nu påsat en træplade. Grejskuret sk al have renoveret hele bagsiden til næste år.  

 Havkatten har fået sandblæst sin container, hvilket forårsagede en del moro. Der har dog ingen risiko 
været for de omkringliggende både. 

 (FA) Arealerne på begge sider af Havmågen bliver brugt til hundetoilet, hvilket er både ulækkert og 
klamt. (FA) mener ikke det er havnebrugernes hunde, men udefrakommende – så det er med at holde 
øje med hvem der lufter hund på de omtalte områder. Endnu tydeligere skiltning overvejes. 

  a. El og vand: (FA) ser fint ud. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ikke ændret. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) ikke de store ændringer fra sidst, nu 41 pladser.. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet, som ser ret flot ud. Derudover gennemgik (HS) de foreløbige tal  
         for december.                      
     b. Debitorer: (JLJ) ser rimelige ud.. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten som ser rimelig ud, men vi skal stadig passe på de likvide  
        midler. 
  
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN)  Der er problemer med vand på land. (JN) vi er opmærksomme på 

det, og det skyldes at opgravningen fra grøften er lagt på den forkerte side, men det skal nok blive 
udbedret. Der holdes snarest møde med Per Terkelsen herom. 

   b. Hjemmeside: (PC) intet nyt. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 Intet. 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået – ingen ændringer  

      
 10.  Eventuelt: intet. 
      
  11. Næste møde:  Mandag d. 13. januar 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 

 
 
 
 

                              


