
                                                                                                                             Bestyrelsen for Brøndby Havn 

Referatet godkendt 15.3..2014                    side 1 af 2  
  

Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC) Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn(MB),  
                              Jim Johansson (JJ)  Flemming Nielsen (FN)  Helle Andersen ( HA) 
   Bjarne Jørgensen( BjJ)  Mogens Hansen (MH) og Tom Beck Frederiksen (TBK) 
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA)  
 
Dato: 10. marts 2014                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:20                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Der har ikke været megen vinter og der har derfor ikke været lukket for vandet på havnen. 
  Vi har et problem med det der blev gravet op fra grøfterne, det er placeret på den forkerte side. Vi vil 

derfor leje en maskine, så det kan blive fjernet. Derudover har der været noget arbejde med den 
kommende generalforsamling.  

 Dykkerklubben er i fuld gang med at undersøge havnebassinet og har fundet flere klodser og gl. 
jernbaneskinner, som alle er afmærket. (JJ) de arbejder stadig og er nu i gang ved stenmolen. 

 
3. Rep. og vedligehold 
  (FA) Hammeren på C-broen er lavet. Stormen ”Bodil” var årsag til at forhjulene på havnens cykler blev 

ødelagt. De stod i stativet og kunne ikke modstå vindpresset. (FA) er blevet kontaktet af Karlslunde 
politi, som bl.a. havde skibsskruer, gas/gearbokse der var stjålet fra Brøndby Havn. Derudover havde 
(FA) hørt om flere små rapserier i havnen, men der har ikke været nogen personlig henvendelse til ham.  

 Flere både er forhalet i forbindelse med dykkerarbejdet.  
 I forbindelse med noget arbejde, har vi desværre haft et uheld med trucken, mellem M & N broerne, 

hvor der kom skader på fliser og grejskurene. Skaderne vil selvfølgelig blive udbedret. 
G-broen skal tages op for reparation og alle havnebrugere fra broen er informeret om, at deres både 
skal flyttes.  

  a. El og vand: (FA) Der har været sprunget et vandrør, som dog ret hurtigt blev opdaget. Der er stor  
          nedgang på el-forbruget. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) er ikke så lang mere.. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er nu på 43 pladser. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/: (HS) gennemgik de igangværende sager, som bl.a. omhandler Dansk søredning, mastekran,  
        G-broen, rammeslag/pæle hvilket beløber sig til omk. kr  210.000. Forslag til havnetaksterne for 2015   
        samt budgetforslag for 2015 blev begge gennemgået og efter nogle mindre justeringer, blev begge  
        forslag godkendt af bestyrelsen.                     
     b. Debitorer: (JLJ) ser rimelig ud. (JLJ) har dog sendt nogle rykkere ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) De nye tiltag er ikke påført listen endnu. 
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) og (MH) havde været på rundgang og havde flg. bemærkninger:  
         forpladsen er der flere både og stativer. Der mangler fliser ved skur 7 og El-tavle i område 13, (FA)  
         kigger på begge dele. (FN) spurgte om man havde tænkt på at rengøre broerne (en forespørgsel fra  
         en havnebruger) hertil svarede (FA) nej det havde man ikke, evt. kunne der blive tale om træbroerne. 
   b. Hjemmeside: (PC) Der arbejdes stadig på siden, men tiden har været knap. gr. stort arbejdspres. 
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) og (JJ) har haft et positivt møde med BSS bestyrelse. Her blev bl.a. talt  
        om fællesudgift til sikring af kontor/personale, men BSS havde ikke økonomi til dette i øjeblikket.  
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        Derudover havde BSS ønske om en udvidelse af mastestativet, hvor havnebestyrelsen er  
        imødekommende mht. pladsen. Andre ønsker fra BSS var udekøkken. 
        BSS har besluttet at ansætte en vicevært tit klubhuset. 
        Et ønske var også internet på havnen bl.a. til gæstesejlere og SU-udvalget undersøger mulighederne.  
        Et vigtigt punkt er Albatrossen, hvor der stadig mangler en forpagter. Det gav anledning til en debat i  
        havnebestyrelsen, som meget gerne vil hjælpe i denne sag. Der blev enighed om, at (MB) aftaler et  
        nyt møde med BSS, hvor der kun er et punkt på dagsordenen; Albatrossen og hvad skal der til for at  
        få en ny forpagter (økonomisk overslag)  
 
7.   Brøndby Kommune: (TBF) havde kigget på ”Hvide bro”. Fortalte at man også i kommunalbestyrelsen 

gerne ville have at der var en forpagter, så man igen havde mulighed for at spise i Brøndby Havn. 
 
8. Korrespondance 
 a. Watergames ansøgning vedr. ombygning: accepteret. Det skal igen indskærpes overfor  
         Watergames og andre, at sager vedr. havnen ikke må sendes til enkeltpersoner i bestyrelsen.  
         Alle henvendelser vedr. havneforhold, kontraktforhold mm, skal sendes til havnens officielle adresser,  
        (e-mail, post mm). 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: tilrettes 
       

 10.  Eventuelt: intet 
 
          
  11. Næste møde:   
             Generalforsamling onsdag d. 9.april 2014 kl 17:30 på Albatrossen 
 
                    bestyrelsesmøde mandag d. 14.april 2014 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


