Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS),

Afbud:

Bjarne Jørgensen( BjJ) Mogens Hansen (MH) , Jim Johansson (JJ) og Henrik Rademacher
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA)
Mogens Bruhn, Flemming Nielsen og Helle Andersen

Dato:

9. september 2013

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:30

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Det er 3 mdr. siden vi sidst har afholdt bestyrelsesmøde. Årsagen til dette; der kom en spredt
ferieafholdelse, således at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, men vi kan så se tilbage på en
(vejmæssigt) god sommer.
Desværre mistede vi i perioden vores havneassistent Jens, der døde ved en tragisk ulykke i havnen.
Jens blev bisat fra Faxe Ladeplads kirke for et par uger siden og på lørdag d. 14. september, vil der
blive afholdt en mindehøjtidelighed for Jens i Brøndby Strand Kirke.
Dennis, der har været medhjælper i et år, er nu blevet ansat på kontrakt og skal efterfølgende have et
krancertifikat.
Der har været afholdt møde med borgmester Ib Terp, Brøndby kommune (BK) vedr. den nye hal som
Dansk Sejl og motor ønsker at opføre i havnen. Vi har fået tilsagn fra (BK) og projektet skal nu til høring
og vil derefter blive behandlet i teknisk afd. På mødet blev også pavillonen på nordøen samt ”hvide bro”
debatteret og vi afventer nu svar fra (BK). Pavillonen er desværre i modstrid med den gældende
lokalplan for området.
BSS har i sidste weekend afholdt ”Sailorscup” som forløb rigtig godt.
3. Rep. og vedligehold
(FA) De nye lamper er monteret på molehovederne. Vi er meget plaget af mink, hvilket efterhånden er
et stort problem. De holder bl.a. til på molerne, men huserer i hele havneområdet. Vi sætter nu nogle
fælder op på molen. Vi har kontaktet (BK) og afventer deres hjælp, da hele strandområdet er mink-fyldt,
kan vi ikke løse dette problem alene. (JJ) har set 4-5 mink på broer, både samt i en barnevogn.
Der er igen mange tyverier fra havnen. 5 påhængsmotorer er stjålet fra både i vandet (stjålet fra
vandsiden). Derudover flere indbrud i grejskure.
Der kommer nye regler mht. miljøsortering, som hvis alt ikke er sorteret korrekt kommer til at koste
mindst kr. 1000 pr. ting. Desværre er alle havnebrugere ikke lige flinke til at sortere f.eks. maleraffald.
En sølle maler klud smidt i en forkert container vil koste kr. 1000,- som havnen skal betale i straf. (FA)
der er i miljøgården opsat skilte, hvor de forskellige ting skal smides i. Hvis en havnebruger bliver taget
på fersk gerning får man en påtale – samt besked på at rydde op - og ved gentagelse vil vedkommende
få en regning fra havnen på kr. 300 for at fjerne affaldet.
a. El og vand: (FA) ser rimeligt ud.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ikke nogen ændringer.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) hjemmesiden virker ikke, men der er nu 34
pladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift: (HS) gennemgik kort regnskabet, som ikke var helt opdateret pga. (JLJ) lige var startet på
arbejde efter ferien.
b. Debitorer: (JLJ) ikke opgjort.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten, pr. 31.7.2013.
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (MH) intet nyt.
b. Hjemmeside: (PC) der arbejdes på at få en ny hjemmeside stablet på benene.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance
a. Lokalplanforslag 502 Brøndby Kommune, (vedr. spilleautomater): plan til høring – ingen
kommentarer
b. Nyt fra frihavnsordningen: til orientering
c. E-23 ansøgning om båd på land: Ok
d. N-3 ansøgning om båd på land: Ok
e. I-14 Ansøgning om båd på land: Ok.
f. E-10 ansøgning om båd på land: Ok
g. L-5 Ansøgning om opstilling af bådtelt 2013/14: Ok – (FA) skriver
h. N-10a Ansøgning om vintertelt: Ok – (FA) skriver
i. TAT: Der er indgået forlig, hvilket har resulteret i, at havnen skal betale en pæn sum penge. Båden
er så havnens ejendom og sættes efterfølgende til salg.
Denne sag medfører at, regelsættet for at både kan ligge i vandet efter 15. november præciseres.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: gennemgået
b. Ekstraordinær generalforsamling: ændringer af havnens regler og vedtægter afholdes 13.11.2013
10. Eventuelt: intet.

11. Næste møde: Mandag d. 14. oktober 2013 kl. 19:00 i Eventyrstuen
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