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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ)  Mogens Bruhn (MB), Hanne Schollert (HS) 
                             Mogens Hansen (MH)  Flemming Nielsen (FN), Jim Johansson (JJ), Bjarne Jørgensen (BjJ) og  
 Tom Bech Frederiksen TBF) 
                             Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) Jesper Kaas (JK) 
 
Udeblivelse: Ralph Manscher  
     
Dato: 11. april 2016                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:30  
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.  
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Den nye flåde er færdig og døbt ”Herkules”. Vores nye traktor har fået navnet ”Knud”. Herkules er 

nu begyndt at fjerne betonklodserne sammen med sit mandskab. Derudover er der fuld gang i 
søsætningen af både. (JN) roste (JK) for det flotte arbejde der allerede nu er lavet i havnen. 
Mastekranen har været defekt, men er ok igen. 

 Vores forhenværende havneassistent Kenneth, har lagt sag an mod havnen via sin fagforening. Han 
ønsker erstatning på 6 måneders løn for uberettiget fyring. Sagen ligger pt. hos havnens advokat. 

 
3. Rep. og vedligehold 
 a. El og Vand ser fornuftigt ud. 
      (JK) Kran og truck har fået det lovpligtige eftersyn. Vi har haft 2 mindre uheld, da kranføren blev  
      blændet af solen da han krængede rundt og derved blev 2 både småskadet. Det bliver nu  
      lavet på havnens regning. Båden der sank i påsken, er blev hævet på ejerens regning.  
      Jordbunkerne ved indkørslen til havnen ”trekanten” vil blive jævnet, så området er klar til Skt. Hans. 
  Havnens øvrige ”to do” liste vil blive prioteret i den rækkefølge - hvad er mest vigtig/nødvendig. 
    
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: Der er ingen venteliste. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) der er 44 på listen, men som normalt om foråret,  
          er der en god rotation i pladserne. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet som ser pænt ud.  
     b. Debitorer: (JLJ) Rimelig pæn, men mangler de sidste bogføringer. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten og der var ingen bemærkninger.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) Foreslog at for at komme den store vandpyt på nordøen til livs, at der 

laves en kloak til at aflede vandet, som er en stor gene for mange. Bestyrelsen var enige og man vil 
lave en kloak med udløb i grøften. (MH) informerede om, at de el-stander vi før har brugt ikke laves som 
standard mere og derfor ville blive meget dyre. (MH) havde fundet nogle andre i en anden udgave og 
man besluttede at de skulle købes i stedet. 

     (JN) Læhegn ved Skipperstuen etableres snarest, (JK) sørger for det fornødne. 
     (JN) en havnebruger på L-broen der skal have noget gjort ved sin båd, vil blive indkaldt til møde 

indenfor 14 dage.  
 b. Hjemmeside:  intet nyt.  
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) intet nyt.  
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt 
 
8. Korrespondance 
 a. Klage over ødelagt vinterstativ:  (JK) kontakter ejeren 
 b. Ansøgning om el i grejskur 18: (MH) kigger på de og informere (JK). 
 c. Ansøgning om el i grejskur 15: (MH) kigger på de og informere (JK). 
 d. Ansøgning om el i grejskur 5: (MH) kigger på de og informere (JK). 
     e. Tilbud på luftfoto af havnen: ok (JK) finder bedste pris og bestiller 
 
   
9. Diverse forretninger 
      a. Hvide Bro: (JN) Der er skrevet kontrakt med hovedentreprenøren, som skal forestå renoveringen. 

Møde omkring tidsplan afholdes i denne uge, og renoveringen igangsættes her i april. Der vil under 
renoveringen stadig være gennemsejlads under broen.  

     b. Generalforsamling: blev gennemgået bl.a. med hvem der er på valg. 
     c: Ska’nokker: Gennemgået og tilrettes 
 

 10.  Eventuelt: Der var ønske om, at bådejerne, når de parkerede i havnen lagde et kort med tlf. nr i 
forruden, således at man kunne komme i kontakt med dem hvis bilen holdt til gene. 

  
 
  11. Næste møde:   
 
  Ekstraordinær generalforsamling d. 27 april 
                          Ordinær generalforsamling d. 27 april 
 
                    Bestyrelsesmøde mandag d. 9. maj 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
                             


