Bestyrelsen for Brøndby Havn

Deltagere:

Bjarne Jørgensen (BjJ), Flemming Nielsen (FN), Hanne Schollert (HS),
Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH), Ole Quitzau (OQ), Helle Andersen (HA)
Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Afbud:

Jean Nordberg (JN), Birgit Jeppesen (BJ), Jim Johannson (JJ), Tom Frederiksen (TF)

Dato:

9. marts 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:15

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning v/næstformand (OQ):
Værket som nu hedder Biofoss har været og gennemgå deres nye projekter. Der vil komme materiale og
information på vores hjemmeside og opslagstavlen i forhallen.
Solen skinner og foråret er på vej.
3. Rep. og vedligehold (JE)
El og vand – der har været et større vandforbrug end tidligere dette undersøges/ El ser ok ud.
Stropper til kranen er blevet kasseret og vi har købt nogle nye. Der er lavet en del reparationer på vand
på de forskellige broer. R-broen er blevet behandlet for alger. Budcykel er fixet og køreklar. Dong har
været og sætte nye lamper op.
4. Bådpladser:
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen ændringer til listen.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Det er 42 pladser til genudlejningen. Salg af pladser er startet.
5. Regnskab
a. Drift:
(HS) Regnskabet for februar blev fremlagt og gennemgået.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik debitorlisten. Der er en del på listen, men ser ”pænt” ud.
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik likviditetsbudgettet for 2015.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg:
(FN+MH) Vi har været på en rundtur og der har været forskellige små bemærkninger, som er
overdraget til JE for udbedring, bl.a. meget vand på områderne og opfølgning på betonklodserne i
vandet.
b. Hjemmeside: (HS) Ingen bemærkning
c. Samarbejdsudvalg BSS og Havn: (MB)
Der har ikke været noget og behandle pt.
7. Brøndby Kommune:
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8. Korrespondance
a. Luftfotografering / ikke i år (JE skriver)
b. Bådplads for katamaran sejlbåd / er villig til at arbejde videre med dette (JE skriver)
c. H-62/ansøgning om landplads i sejlsæson 2015/ ok – (JE skriver)
d. P-12/Forslag om fælles bådforsikring / Henvendelse til BSS (JE skriver)

9. Diverse forretninger
a. Ska’nokken: Gennemgået – foretaget rettelser.

10. Eventuelt:
Der er desværre blevet skadet en båd ved afsætning på land.
11. Næste møde:
Mandag den 13. april 2015, kl. 19 Eventyrstuen.
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