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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), 
 Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF)  
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Alexander Borch-Andersen (ABA) 
  

 
Dato: 13. november 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:48 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Så er det blevet efterår og koldt. Der er igangsat opsætning af miljøovervågning med kamera og 

master. Der har været møde med kommunen om vinterbaderne. Det var planen, at lave en 
sammenbygning af Havmågen og vinterbadernes bygning. Dette har dog givet lidt problemer med 
vinduerne og stabilisering af bygningerne. Vi afventer kommunens ingeniøren, da vi alle gerne vil have 
bygget dem sammen. Der er pga. sygdom i træerne blevet fældet en del popler, som kun skulle have 
været beskåret. Det har dog givet en masse lys og luft på syd-øen. Vi har igen haft besøg af 
Beredskabet, Politi og Søværnets dykkere.  

 
 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er aflæst. Vandforbruget er lidt større end ellers pga. sæsonen. 
 Vi er ved at være færdige med optagningerne. Fået flyttet lidt rundt på stativer i de forskellige områder. 

Lørdagsoptagningerne er overstået på trods af vejret.  
Vi har sat master op til miljøovervågningen rundt omkring på havnen. Vi har haft travlt, men vi synes 
selv, at her ser pænt ud. 
 

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/Månedsregnskab 31.10.17: (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: Her ser pænt ud, men der er lidt blødt hist og pist. Det blev aftalt at smide 

lidt knust asfalt i område 9+10. 
 
 b. Hjemmeside: Intet nyt. 
 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a.  Brøndby Komm./Høring om udvidelse af BSS klublokaler. (Ok m/forbehold – JN skriver) 
 b.   
 c. 
 d.  
 e.  

f.   
  

 
9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet. Der er indhentet tilbud på skydeport, som sættes i værk. 
 
  

 10.  Eventuelt:  
 
 
  11. Næste møde:   
 
 
 

Møde mandag den 11. december 2017 kl. 17.30 i Restaurant Albatrossen og bestyrelsesmøde kl. 19.00 
i Eventyrstuen. 

 
 
 
Bemærk – Bestyrelsesmøde mandag den 12. februar flyttes til 19. februar 2018. 


