Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn(MB), Jim Johansson (JJ), Flemming Nielsen (FN)

Mogens Hansen (MH)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ)
Afbud:

Hanne Schollert (HS), Helle Andersen (HA) , Bjarne Jørgensen( BjJ)
Ole Quitzau (OQ) og Tom Beck Frederiksen (TBF)

Dato:

14. april 2014

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:00

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Vi havde en vellykket generalforsamling i sidste uge, med flot tilslutning, idet der var 60
stemmeberettigede. Efter beretningen var der en heftig debet vedr. forsikringer. De meninger der kom til
kende vil vi se nærmere på.
Vores havnefoged Flemming Andresen (FA) stoppede i lørdags efter 4 år som havnefoged i Brøndby
Havn.
Vi har annonceret efter en ny havnefoged og vi har nu ansat en ny, som starter senest 1. juni 2014. I
mellemtiden prøver vi at klare det så godt vi kan, med det tilbageværende personale.
3. Rep. og vedligehold
(JN) Der er ikke så meget at fortælle. (FA) har lavet en liste over ting der skulle laves. Projektet med
reparation af flydebroer er stoppet indtil efteråret. Arbejdet med at finde betonklodser i havnen er ikke
færdig og (JJ) kontakter dykkerklubben. Der er p.t. fendere forskellige steder i havnebassinet – det er
afmærkninger for betonklodser og de må ikke fjernes. Det ene af molefyrene er noget ustabil og det er
kablet der er defekt, (JJ) prøver om dykkerne vil klare den opgave, med at udskifte kablet.
a. El og vand: (JN) el-forbruget er stadig faldende. Der er observeret en bruger på R-broen der har
betalingsstik, men samtidig bruger det gratis stik – der vil blive taget kontakt til brugeren, da dette
ikke er tilladt.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) kun enkelte tilbage.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er nu på 47 pladser.
5. Regnskab
a. Drift/: (JLJ) gennemgik kort regnskabet og 1. kvt. ser fint ud.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser generelt pænt ud, der er dog enkelte der skal rykkes.
c. Likviditet: (JLJ) ser også pænt ud.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (FN) og (MH) havde ikke været på rundgang, men enige om at gå en runde
ca. 1 gang om ugen, indtil den nye havnefoged starter. (MB) spurgte om proceduren når grejskuret
skal repareres. Hertil svarede (JN) træet skal opmåles og efterfølgende udleveret af havnefogeden,
det samme gælder malingen. (FN) bemærkede at flere grejskure er i en elendig forfatning og trænger
meget til reparation.
(JLJ) normal procedure er, at havnefogeden skriver til lejerne.
b. Hjemmeside: (JN) Peter Christophersen har lovet at fortsætte med arbejdet indtil siden er oppe at
køre. Derefter har Birgit J. lovet at vedligeholde siden, men ikke som web-master.
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c. SU-udvalget – BSS: (MB) og (JJ) samt (JN) har afholdt møde med BSS vedr. Albatrossen.
(JN) har indhentet nogle tilbud vedr. køkken og markise som overdrages til BSS bestyrelse.
(JJ) vi plejer at afholde en goddag/farvelfest sammen med BSS – dette tages op med sejlklubben.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance
a. Ansøgning om båd på land – H-6: accepteret, (JLJ) skriver.
b. Kriminalretten vedr. tyveri fra Havnebåd: Tyvende anholdt og vi har krævet kr. 7000 i erstatning.
c: Hjertestarter/Fritidsfiskerne: accepteret kr. 100, (JLJ) skriver
d. Ansøgning om båd på land – H-44: accepteret (JLJ) skriver
e. Ansøgning om båd på land – K-8: accepteret (JLJ) skriver
f. Ansøgning om markise over grill-plads K-11: accepteret (JLJ) skriver
g. Watergames ansøgning om midlertidig pavillon: accepteret (JLJ) skriver
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: gennemgået og tilrettes
b. Forretningsorden: godkendt og underskrevet
10. Eventuelt: intet

11. Næste møde:
bestyrelsesmøde mandag d. 12. maj 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen
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