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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB), Karsten Florwé (KF),  
 Jesper Bjerborg (JB), Peter Christophersen (PC), Tanja Levinsen (TL), Mogens Hansen (MH), 
 Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN)  
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Tom Bech Frederiksen (TBF), 
  

 
Dato: 9. oktober 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:00 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Vi har haft besøg af Politiet og Minørtjenesten for gennemsøgning af Køge Bugt. Beklager at de 

har fyldt en del på slæbestedet. 
 Sæsonen for bådoptagninger er gået i gang. Der er fortsat gang i vinterbaderprojektet. Vi har fået 

skrottet nogle af de gamle både. 
 
 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er aflæst. Alt ok.  
Der er blevet gjort klar til opsætning af overvågning af slæbested. Vi har gravet en rende til strøm til 
skure ved slæbestedet. Vi har forespurgt på beskæring/strygning af de store træer på syd-øen. Materiel 
gården er ved at blive færdiggjort. 
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) få på ventelisten. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få pladser til salg for årstiden. 
 
5.  Regnskab 

a. Drift/kvartalsregnskab 30.09.17: (TL) Det ser pænt ud. Vi følger budgettet. 
b. Debitorer: (JLJ) Der er kun et par stykker tilbage på listen.  
c. Likviditet: (JLJ) Er rigtig god. 

 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Intet nyt. 
 
 b. Hjemmeside: (OQ) Ole vil gerne af med ansvaret for hjemmesiden.  
 
     c. SU-udvalget – BSS: Der er møde med kommunen om eventuel nedrivning af væg imellem 

eventyrsstuen og skipperstuen. Der undersøges om mulighed for nogle nye og smarte klubtrøjer. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. C-5/ansøgning skur. OK (JLJ skriver) 
 b. N-10A/ansøgning om opsætning af vintertelt. OK (JK skriver) 
 c. N-10A/ansøgning om opsætning af vintertelt. OK (JK skriver) 
 d.  
 e.  

f.   
  

 
9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet. 
 
  

 10.  Eventuelt:  
 (OQ) Der blev talt en del om skydeport ved indkørsel til havnen. Der rettes henvendelse til kommunen 

for om det er tilladt, at porten går over gangstien. 
 
  11. Næste møde:   
 
 
 
Møde mandag den 13. november 2017, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


