Bestyrelsen for Brøndby Havn

Deltagere:

Jean Nordberg (JN) Bjarne Jørgensen (BjJ), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB),

Mogens Hansen (MH), Helle Andersen (HA), Ole Quitzau (OQ)
Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrmann Jensen (JLJ)
Afbud:

Birgit Jeppesen (BJ), Flemming Nielsen (FN), Jim Johannson (JJ), Tom Frederiksen (TF)

Dato:

8. september 2014

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:30

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
Måneden har været stille. Marinehjemmeværnet har underskrevet kontrakten. Byggeriet på havnen går
fremad men langsomt. Vi ser frem til det endelige resultat. Der har været Sailors Cup i weekenden.
Det er vedtaget at husbåden på X-00 får lov til at blive i havnen til den 1. april, da den har skiftet ejer og
dette var deres eneste mulighed for at få den færdig.
3. Rep. og vedligehold (JN)
El og vand ser ok ud.
Der er foretaget reparation af sponsen inden bådoptagninger. Vi er stadig i gang med at gå
vandslangerne igennem. Der har desværre været et brud på kabel til L-broen, dette er blevet udbedret.
Da vi er i gang med at rydde op har vi flyttet rundt på bådstativerne så vi har kunnet slå græs og komme
til med buskrydderen.

4. Bådpladser:
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) listen blev gennemgået.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er gang i genudlejningen.
5. Regnskab
a. Drift: Regnskabet for august måned blev fremlagt og gennemgået.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik debitorlisten. Det er en meget kort liste, dog fortsættes rykkerprocedure.
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik likviditetsbudgettet for 2014.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: Der har ikke været gennemgang pga. ferie.

b. Hjemmeside: (HS) Lørdagsoptagninger er kommet på hjemmesiden ellers intet at bemærke.
c. Samarbejdsudvalg BSS og Havn: (MB)
Der er ikke blevet afholdt møde pga. sommerferie, men der er fundet en forpagter til
Albatrossen. Der holdes løbende kontrakt med BSS.
7. Brøndby Kommune: Ikke behandlet.
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8. Korrespondance

a. H-14/forslag til ændring af ordensreglementet for fendere – JE skriver
b. L-5/ansøgning om vinteroverdækning – OK JE skriver
c. H-14/Klage over fald der støjer – behandlet JE skriver
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokken: Gennemgået – foretaget rettelser.

10. Eventuelt:
11. Næste møde:
Mandag den 13. oktober 2014, kl. 19 Eventyrstuen.
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