Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn(MB), Jim Johansson (JJ), Flemming Nielsen (FN)

Hanne Schollert (HS), Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH)
og Tom Beck Frederiksen (TBF)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Jan Ernst (JE)
Afbud:

Jean Nordberg (JN) og Helle Andersen (HA)

Dato:

13. oktober 2014

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
Da (JN) havde meldt afbud informerede (OQ) om legeplads projektet som han i samarbejde med (JN)
var kommet et godt skridt videre med. Der skal ændres en del i området og han regnede med at både
pris og skitse over området ville være klar til næste bestyrelsesmøde.
(FN) spurgte om pælramningen til Marinehjemmeværnets båd. (JE) svarede at man startede i morgen
iflg. aftale med (JN)
3. Rep. og vedligehold
(JE) Der er lavet el arbejde på L-broen og en el-tavle er opsat på Q-broen til Marinehjemmeværnet. Der
er rettet SF sten og vandslanger på broerne efterses løbende. Derudover er bådoptagningen begyndt.
Derudover havde (JE) fået nogle klager over larm fra fald på sejlbåde. (JE) havde gjort bådejerne
opmærksom på dette, når han mødte dem.
a. El og vand: (OQ) er der ingen bemærkninger, meget flot.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen ændringer, men p.t. er der ingen 3x8 mtr pladser til salg.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er på 43 pladser.
5. Regnskab
a. Drift/: (HS) gennemgik regnskabet, som ser pænt ud.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser fint ud.
c. Likviditet: (JLJ) ser fornuftigt ud.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (FN) der har ikke været rundgang
b. Hjemmeside: Lidt snak om fender størrelse. (JE) havde fundet en vejledning på nettet og den vil
(JLJ) sørge for kom på hjemmesiden.
c. SU-udvalget – BSS: (MB) fik i dag svar fra BSS vedr. Albatrossen og orienterede kort om den videre
udvikling af overdækningen af terrassen. Peter Schmidt fra BSS fortalte, at oplysningen nu også var
på BSS hjemmeside. (MB) spurgte om der var yderligere sager man skulle tage op i udvalget, men
det mente Peter Schmidt ikke.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance
a. I-5 Ansøgning om selvbyggerprojekt/plads på land: Accepteret, (JE) skriver
m/tidsbegrænsning.
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b. N-10A ansøgning om telt: Accepteret (JE) skriver
c: N-10 Malik ansøgning om telt: Accepteret, (JE) skriver
d. Efterårsseminar 2014 FLID: Havnens personale deltager (alle 3)
e. Brøndby Kommune opfordring til Autocamper – ændring lokalplan: Meget interesseret og (OQ)
og (HS) arbejder videre.
f. K-11 ansøgning om overdækning af båd: Accepteret (JE) skriver
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: gennemgået og tilrettes
10. Eventuelt: (HS) Kontoret vil være lukket fra d. 23. december 2014 til d. 4. januar 2015 begge dage
inkl.
11. Næste møde:
Bestyrelsesmøde mandag d. 10. november 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen
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