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Deltagere:  Peter Christophersen (PC) Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn(MB), Jim Johansson (JJ)          
   Bjarne Jørgensen( BjJ)  Mogens Hansen (MH) og Tom Beck Frederiksen (TBK) 
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA)  
Afbud: Jean Nordberg (JN)  Flemming Nielsen (FN)  Helle Andersen ( HA) 
 
Dato: 13. januar 2014                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   18:30 – 21:10                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      Da (JN) havde meldt afbud, var det (PC) der varetog formandens beretning. (PC) indledte mødet med 

at byde Tom Beck Frederiksen (ny repræsentant fra Brøndby Kommune) velkommen til.  Havnens 2 
gamle pavilloner, er blevet solgt til Dansk Sejl og Motor. Pga. at der stadig ikke har været døgnfrost, er 
der endnu ikke lukket for vandet på områderne. I dag er Tom Kjørnæs startet som ny mand i havnen. 

 Der har været besøg i havnen af en journalist fra Glostrup Folkeblad og (HS) og (JJ) er blevet 
interviewet – artiklen kommer nok i næste udgave af Folkebladet. 

 
3. Rep. og vedligehold 
 (FA) Der har ikke været meget udendørs arbejde i den forløbende periode, da (FA) havde været meget 

alene. (FA) har haft kontakt til Marinehjemmeværnet, som stadig er interesseret i at vende tilbage til 
Brøndby havn. En afgørelse vil være kærkommen, da vi for rammeslag til havnen ultimo februar/primo 
marts. Dette i et samarbejde med Ishøj havn. Der er indkøbt 15 nye bimålere. (FA) er blevet kontaktet af 
kriminalforsorgen og vi får en mand der skal i samfundstjeneste i 30 timer.. 

  a. El og vand: (FA) ser fint ud. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) er ikke udskrevet, men der er ikke mange ændringer.. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er nu på 44 pladser. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/regnskabsudkast:(HS) gennemgik det foreløbige regnskab for 2013, som ser flot ud.  
         Samtidig pointerede (HS) at det skal underskrives til næste bestyrelsesmøde.                      
     b. Debitorer: (JLJ) ikke udskrevet, da listen er meget lang pga. forfaldsdatoen (havneleje og el) er i  
         dag. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten som ser flot ud, på trods af 2 store ventede udgifter. 
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) havde mødt flere havnebrugere, der var meget kede af de store     
         vandpytter rund omkring på området. Der mangler oprydning efter rensning af grøfterne og der  
        rykkes for mødet med Per Terkelsen. (JJ) klagede over manglende lys ved Havmågen, (FA) kigger på  
        det. 
   b. Hjemmeside: (PC) oplæg til den nye hjemmeside er i gang. 
 
7.   Brøndby Kommune: (TBF) orienterede kort om sig selv, bla. at han var gammel sejler og syntes det 

lød spændende med at være kommunens repræsentant i havnen. Udover at være 2. viceborgmester 
arbejder (TBF) med økonomi i et privat firma. 

 
8. Korrespondance 
 a. Codan – ny bekendtgørelse om ansvarsgrænser: Til orientering 
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 b. Bjørn Jeppesen – dispensation for kaskoforsikring i vinter 2013/14: ok, (FA) svarer 
         Pga. af brevet, blev bestyrelsen enig om, at der snarest skal udsendes et brev vedr. kaskoforsikring til 
         både der ligger i vandet i vinterperioden og samtidig et indlæg i Lanternen.  
     c. OK- ændring i energi og CO2 afgifter: til efterretning 
 d. Dong – tilbud om fastprisaftale: ingen interesse 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: Ved gennemgangen bemærkede (JJ) at der var møder med BSS som ikke var blevet 

afholdt og de foreslag/ideer havnen havde, som også berørte BSS, stadig stod åbne. (JJ) var villig til at 
melde sig til et udvalg med kontakt til BSS og (MB) tilbød også at være med i det nye udvalg. 
Bestyrelsen syntes det var en god ide. BSS udvalget blev herefter etableret og de vil nu tage kontakt til 
BSS for et møde.  Fremover skal BSS udvalget på dagsordenen under punkt 6c  

 b. (JJ) foreslog at spørge dykkerne i havnen, om de havde lyst til at markere betonklodserne i havnen. 
     Dette fik han ok til og arbejder videre med sagen 
      

      
 10.  Eventuelt: (PC) orienterede kort (TBF) om de verserende sager havnen har med kommunen. 
  Hvide bro – hvorfor vi skal betale vedligeholdelsen 
  Pumpebrønden – hvorfor skal vi betale  
  Miljø sagen – Dieseludslip i undergrunden 
  Beboer sagen 
 
          
  11. Næste møde:  Mandag d. 10. februar 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


