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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ) 
 Mogens Hansen (MH), Hanne Schollert (HS), Jim Johansson (JJ) 
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Tom Beck Frederiksen (TBF), Birgit Jeppesen (BJ), Flemming Nielsen (FN) 

  
 
 
Dato: 11. januar 2016                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:00                                
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Vinteren er kommet med kulden. Der er ikke sket noget siden juleferien. Vi tager stadig både op – 

dog med hensyn til vejret. Der er blevet lukket for vandet og Havmågen er nu lukket for vinteren. Den 
åbnes til foråret. Regnskabet er færdiggjort og klar til revisionen. De gamle pavilloner er blevet solgt og 
fjernet. Pavillon fra Dansk Søredning er solgt til Dansk Sejl og Motor til brug for Tæppefirma. Arbejdet 
med opsætning af nye el-stander på bro E og F er påbegyndt. Arbejdet bliver færdiggjort inden foråret. 

 Der er udsendt rykkerbrev med gebyr for ej afhentet og påsat havnemærker for 2015.  
 Der er ved at blive udarbejdet udbudsmateriale på renovering af Hvide Bro, når det er gjort, vil vi 

indhente tilbud på arbejdets udførelse. Planen er at arbejdet skal påbegyndes primo april hvis vejret 
tillader det. Hvis nogen af havnens brugere, som er håndværksmestre, ønsker at afgive tilbud er de 
velkommen til at kontakte formanden. 

 
 
3. Rep. og vedligehold 
 (JE) Der er foretaget kontrol af vinterfortøjninger. Bådejere er blevet kontaktet for anlæg af fortøjninger. 

Ellers foretages disse af havnen på bådejerens regning. Der er blevet ryddet sne og saltet.  
 El og vand ser fornuftigt ud. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen på venteliste 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) ser pænt ud 39 stk. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/regnskabsudkast 2015: (HS) gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser pænt ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, ser pænt ud.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Ingen bemærkninger. 
 b. Hjemmeside: (HS) Havnemærker for 2016 er klar til afhentning. 
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) forslag om etablering af udendørsplads ved eventyrs stuen 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
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8. Korrespondance 
 a. H-87/elmåler aflæsning/afregning. Kan ikke imødekommes (JLJ) skriver 
 b. X-2/etablering af ny plads R-00: accepteret (JE) skriver. 

 
  

9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: små rettelser.   
. 
  

 10.  Eventuelt: intet nyt 
    
  11. Næste møde:   

Generalforsamlingsdatoen blev sat til den 27. april 2016.  
 
  
                    Møde mandag d. 8. februar 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


