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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ), Helle Andersen (HA),  
 Flemming Nielsen (FN), Mogens Hansen (MH) Jim Johansson (JJ), Hanne Schollert (HS) 
                             og Tom Beck Frederiksen  (TBF) 
                             Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrman Jensen (JLJ) 
 
Afbud: Ole Quitzau (OQ) 
 
Dato: 8. december 2014                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:00                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Perioden siden sidst har været stille og rolig. 
 Arbejdet med Marinehjemmeværnets bro er ved at være færdig. Men på trods af nogle uforudsete 

problemer overholder vi alligevel budgettet. Marinekutteren befinder sig i øjeblikket i jysk farvand og 
kommer til Brøndby havn i næste uge, hvor de glæder sig til igen at ligge.    

 (JN) Vi har afholdt vores årlige personalesamtaler, som var meget positive. 
 
3. Rep. og vedligehold 
 (JE) Der tages stadig enkelte både på land, men ellers har arbejdet mest bestået i brobyggeri. Når det 

er overstået, tager vi igen fat på oprydningen i havnen. 
 Der er flyttet en del containere væk fra havnen, dette for at reducere udgifterne til tømningen i 

vinterhalvåret. Fritidsfiskerne vil gerne have el i grejskurene og (MH) kigger på det. 
 (JE) have modaget tilbud på pullert systemet, som ser rimeligt ud. Da det er tilladt i forbindelse med 

etablering af adgangssystemet at montere videoovervågning af disse, blev bestyrelsen enige om at (JE) 
indhenter en pris på et samlet anlæg. 

. 
  a. El og vand: (JE)) Vand ingen bemærkninger. Dong er ved at rette lamperne. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) der er solgt en plads. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/resultatopgørelse pr. 31.10.2014: (HS) gennemgik regnskaberne, som ser fint ud.  
         Informerede om de afskrivninger man forventede at foretage i år.              
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser meget fin ud. 
     c. Likviditet: (JLJ)gennemgik kort likviditeten, som ser pæn ud.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) Havde udarbejdet en ny liste over alle grejskurene i havnen. Hvor der  
      var opført fejl og mangler samt manglende vedligeholdelse for hvert enkelt skur. Hvilket giver et  
      godt overblik, hvor der skal sættes ind. 
      I sin rundgang havde (MH) også noteret hvor der var mulighed for nye skure. Der var plads til 21 stk,  
          men så var det også slut, så var alt udbygget. Dertil var at bemærke, at flere af stederne, ville der  
          ikke være mulighed for at etablere en hygge-/grill plads. 
 b. Hjemmeside: intet nyt. 
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  c. SU-udvalget – BSS: (MB) Havde talt med Peter Bodin (BSS) der fortalte, at man starter snarest  
       mulig med overdækningen af terrassen på klubhuset. Desværre kunne (MB) ikke få tidspunktet mere  
       præciseret. 
       På spørgsmålet om Havneplanen 2020, hvor hverken havnebestyrelsen eller Brøndby Kommune  
   kendte denne plan, fik (MB) besked på, at han ville modtage en kopi.  
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. H-89/forhåndsgodkendelse, af vand/land plads: (JE) taler med ejeren. 
     b. Brug af facebook/PC, havneanliggende er var på BSS facebook: (JE) flåden, der ikke var  
         havnens ejendom, er flyttet og fortøjet korrekt. (SU-udvalget BSS) kontakter BSS bestyrelse og  
         Birgit skriver et indlæg til BSS-facebook. 
 c. Orientering Vinter bader: (JN) er blevet kontaktet af Brøndby kommune, der ønsker et møde  
         omkring etablering af et område for vinterbadere. Der er aftalt et møde i havnen på torsdag med  
         Søren Hamberg. (JN) ville gerne høre bestyrelsens mening om vinterbadning i havnen. Man var  
         positivt stemt i bestyrelsen, men på en betingelse; det skulle være omkostningsfrit for havnen. 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået.  
  

 10.  Eventuelt: (MH) efterlyste en havnebestyrelses liste med telefon nr. og e-mailadresser.   
                           (JN) sluttede mødet med, at takke alle for et godt samarbejde i det forløbende år.    
    
  11. Næste møde:   
  
  
                    Møde mandag d. 12. januar 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 

                    


