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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB), Flemming Nielsen (FN) 
  Bjarne Jørgensen( BjJ), Mogens Hansen (MH) og Helle Andersen (HA) 
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Jim Johansson (JJ), Hanne Schollert (HS), Tom Beck Frederiksen 
 
 
Dato: 11. august 2014                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:45                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Dansk Sejl & Motors halbyggeri går fint fremad. Beklædningen på den røde hal bliver udskiftet så 

bygningerne bliver ens.  
 Der er intet nyt fra Marinehjemmeværnet, kontrakten er sendt og vi venter nu blot besked.  
     Sø Redningstjenesten er stadig aktuel, (JN) skal til møde med dem i slutningen af august. Pavillionen er 

opsat og vi skal have den i stand gjort.  
 Der er blevet gravet i forureningen og der er lidt diesel lugt, men det aftager/forsvinder nu hvor der 

kommer luft til jorden. 
 Der er fanget nogle mink, men vi er stadig meget plaget af dem og der sættes fælder op forskellige 

steder i havnen 
 
3. Rep. og vedligehold 
 (JE) Der har været meget arbejde med området omkring det nye halbyggeri og vi er begyndt, at rydde 

op i gamle både (på land) samt kontakte bådejerne for fjernelse af bådene. Bertha er blevet forsynet 
med en ny 60Hk påhængsmotor. Vores materiale er nu blevet flyttet til materialegården, som senere vil 
blive indhegnet. Vandslangerne under broerne hænger mange steder og de vil blive hængt op igen..  

  a. El og vand: (JN) der er der ingen bemærkninger. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) orienterede, men få ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er nu på 40 pladser. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/halvårsregnskab 2014: (JLJ) gennemgik regnskaberne, som ser fint ud.                     
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser meget flot ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, som ser ret god ud.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN & MH) havde nogle bemærkninger vedr. både som stod hist og pist,  
     hvortil (JE) svarede på årsagen til dette. Derudover er der nogle tomme skure, som viste sig bare 

ikke var  
         taget i brug endnu. En bemærkning om, at et elkabel lå uhensigtsmæssig – det vil blive ændret  
     hurtigst muligt. 
         (FN & MH) mente, at man igen skulle afholde en oprydningsdag og bestyrelsen blev enige om, at  
     fastsætte datoen til den 11. april 2015. Så havde bådejerne mulighed for både at rydde op og mærke  
         deres ejendele med navn og/eller pladsnr.. Derudover kunne det ved opslag på havnens hjemmeside 

og i Lanternen  
         blive populiseret. 
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 b. Hjemmeside: intet nyt 
      c. SU-udvalget – BSS: (MB) der havde ikke været møde med BSS, men (MB) havde d.d. været i  
          telefonisk kontakt med Peter Schmidt, som oplyste, at man havde tegnet kontrakt med Helle/Torben  
          som forpagter af Albatrossen. Kontrakten var dog betinget af, at terrassen bliver overdækket.    
          Derudover havde kommunen udført reparation af køkkenet og i den kommende uge holdes møde  
          med kommunen vedr. reparation og vedligeholdelse af terrassen. 
          M.h.t. spørgsmålet om deltagelse i goddag/farvel festen, ville Peter Schmidt bringe det op på  
          bestyrelsesmødet og efterfølgende vil havnebestyrelsen blive orienteret. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. Fastmonteret Toiletpumpe: (JE) arbejder videre og undersøger priser på færdigmonteret anlæg. 
 b. Ønske om flydebro H-99: Accepteret (JE) skriver 
 c: Brøndby Ro- og Kajakklub, ønske om nye skilte (egenbetaling): ok (JE) skriver. 
 d. Ansøgning om opførelse af skur C-22: accepteret (JE) skriver 
 e. Ansøgning Kenneth Jakobsen indkøb af trailer: god ide, men priser skal overholdes.  
         (JN) ønskede yderligere informationer og (JE) undersøger dette. 
  
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået. (JN) spurgte om (HA) havde lyst/mulighed for at lave maden til  
         goddag/farvelfesten, så den kunne afholdes på Albatrossen. (HA) kommer med et tilbud. 
       

 10.  Eventuelt: intet. 
 
          
  11. Næste møde:   
  
                    Bestyrelsesmøde mandag d. 8. september 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


