Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ

Flemming Nielsen (FN), Mogens Hansen (MH), Hanne Schollert (HS) og
Tom Beck Frederiksen (TBF)
Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrman Jensen (JLJ)
Fraværende:

Jim Johansson

Dato:

13. april 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:15

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Perioden siden sidste møde har været rimelig fredelig. Foråret er startet og de første både er sat i
vandet. Personalet har efterhånden fået afviklet deres restferie. Havkatten er blevet solgt og (OQ) er
færdig med legepladsprojektet , der startes op d. 4. maj.
3. Rep. og vedligehold
(JE) Har fået en liste af (JN) over kommende projekter i havnen. (JN) påpegede, at det er vigtigt at der
ryddes op i skralderummene hver mandag morgen. (JN) var noget utilfreds med at kranen blev parkeret
forskellige steder i havnen, den skal have sin faste plads på sydøen. Dette vil ske snarest, når der er
flyttet materiale tilhørende Dansk Sejl-og Motor er væk. (JE) for at forhindre at vandforbruget løber
løbsk, vil det blive nøje overvåget.
a. El og vand: (JE) ingen bemærkninger.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen ændringer.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) uændret.
5. Regnskab
a. Drift/regnskabsudkast 2014: (HS) gennemgik regnskabet, der ser udmærket ud.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser pænt ud.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, hertil ingen bemærkninger.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (FN) der går rygter om, at hele forpladsen ved mastestativet skal ryddes.
(JN) det har intet på sig. (JE) når bådene er væk, skal lunkerne fyldes op.
(FN) der er 2 cementrør ved K-broen som ”stritter”. ((JN) vi er klar over det, men kan ikke gøre noget
nu, da bunden er for blød og de arbejder sig op. De vil komme på plads senere.
(FN) anbefalede at man ”parkerede” bådene på skrå, derved var det lettere at sætte dem af og løfte
dem igen, uden at underlaget blev kørt op.
b. Hjemmeside: Intet nyt
c. SU-udvalget – BSS: Ingen møder. (MB) havde orienteret BSS om introduktionen på biogas.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance
a. P-30/Afståelse af bådplads: Havnen tilbyder at købe pladsen (JE) skriver
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b. H-31/ansøgning om anlægge terrasse ved skur 21+oprydning: OK, (FN+MH) kigger på det
sammen med ansøgeren.
c. Watergames ansøgning om etablering af toilet: ok (JE) skriver
d Klage over fodring af ænder i havnen: Bestyrelsen opfordrer bådejerne til IKKE at fordre ænderne
pga. generende ekskrementer på broer og stier. Derudover tiltrækker fodret
både rotter og mink, som vi er plaget af i forvejen.
Der sættes minkfælder op igen, og man må ikke åbne burene – de bliver tilset 2 gange om dagen.
De dage hvor de ikke bliver tilset (weekend) vil burene være åbne.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: ingen liste.
.
10. Eventuelt: (HS) har arbejdet med forsikringsselskabet (Codan). Vores kontaktperson er der ikke mere,
men der forventes en afklaring indenfor 4-6 uger.
11. Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 11.maj 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen

Generalforsamling d. 22. april 2015 på Albatrossen
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