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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn(MB), Jim Johansson (JJ), Flemming Nielsen (FN) 
  Hanne Schollert (HS), Bjarne Jørgensen( BjJ) Ole Quitzau  (OQ) og Tom Beck Frederiksen  
                             (TBF) 
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Mogens Hansen (MH) og Helle Andersen (HA) 
 
 
Dato: 16. juni 2014                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:10                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Vores nye havnefoged Jan Ernst og havneassistent Kenneth Jakobsen der begge startede 2. juni 

er kommet godt i gang. Der er kommet en masse både i vandet. Området hvor Sejl & Motor skal bygge 
den nye hal, skal ryddes og både flyttes. Derudover skal nogle bådejere på området også findes. 

 
3. Rep. og vedligehold 
 (JN) Intet nyt, da (JE) lige er startet  
  a. El og vand: (JN) er der ingen bemærkninger. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ikke udskrevet, men få ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er nu på 43 pladser. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/: (HS) gennemgik regnskabet, som ser fint ud. Især glæde over at vi sparer meget på  
         renteudgiften.                    
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser fint ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) ser fornuftigt ud. (JLJ) spurgte om der skulle være reservepenge, hertil savrede (JN)  
         ja til etablering Dansk SØ redning og Marinehjemmeværnet.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) der har ikke været rundgang. (JJ) masten på højen ved Havmågen er  
         ved at knække. (JN) tages op i SU-udvalget, det er BSS mast. 
     (JJ) Fritidsdykkerne trækker nyt kabel mellem molehovederne d. 28. juni. Indsejlningen vil derfor  
      Være spærret i nogle timer. Vil blive afmærket med blå kugler (JE) indkøber disse). Iflg.  
          Fritidsdykkerne, vil hele havnen være efterset senest 1. august.  
 b. Hjemmeside: (JLJ) den nye hjemmeside kører og det er Niels Koldsø der er web-master. 
         Materiale til hjemmesiden afleveres/sendes til kontoret og (JLJ) videresender det til Niels.  
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) orienterede kort om forpagtnings situationen på Albatrossen. 
          Mht. goddag/farvelfesten var BSS ikke umiddelbart interesserede i at deltage i festen. Bestyrelsen  
          blev enige om at afholde festen d. 3. oktober 2014 og (JJ) forhører sig om pris på henholdsvis  
          Fregatten og Suset. (JN) hvis BSS senere ombestemmer sig, er de selvfølgelig meget velkomne til 
          at deltage i festen. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
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 a. Dog Security/vagt-sikkerhed: ingen interesse. 
 b. Luftfotografering – Eagle Luftfoto: p.t. ingen interesse 
 c: I-7 pæl defekt: bliver noteret 
 d. Ansøgning om båd på land H-64: accepteret (JE) skriver 
 e. Offentliggørelse af Lokalplan 501:  til orientering 
 f.  Ansøgning om båd på land U-11: accepteret (JE) skriver 
 g. Ansøgning om båd på land U-3: accepteret (JE) skriver 
 h. Jim og Hannes indlæg i folkebladet : til orientering 
 i.  Ansøgning om båd på land I-8: accepteret (JE) skriver 
 j.  Ansøgning om båd på land H-77: accepteret (JE) skriver 
 k. Fritidsfiskerne oprydning: Ok (JE) skriver 
 l.  Ansøgning om båd på land F-14: accepteret (JE) skriver 
 m. Ansøgning om båd på land K-18: accepteret (JE) skriver 
 n.  Live billeder/Dansk Alarm: ikke uinteressant. Dette medførte en debat vedr. netværks      
          mulighederne og (OQ) undersøger yderligere. 
 o.  H-20 klage: (JE) kontakter bådejeren. 
 p. Ansøgning om båd på land O-18: accepteret IJE) skriver 
 q. Ansøgning om båd på land H-31: accepteret (JE) skriver 
 r.  Ansøgning om båd på land H-09: accepteret (JE) skriver 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået og tilrettes 
       

 10.  Eventuelt: (OQ) har haft møde med ”jetski” folket og aftaler nyt møde. Derudover kigget på 
mulighederne for en ændring af legepladsen, arbejder videre med dette og får nogle priser. Derudover 
var (OQ) lidt usikker på hvor og hvor mange redningsstiger der var brug for og arbejder videre med 
dette. 

 
          
  11. Næste møde:   
  
                    Bestyrelsesmøde mandag d. 11.august 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
                          
 
                                          God ferie til alle 

                              


