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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), Flemming Nielsen (FN),  
 Tom Bech Frederiksen (TBF) 
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Birgit Jeppesen (BJ), Ralph Mancher (RM) 

  
 
 
Dato: 8. februar 2016                                                     
                                                                                                      
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 
 (JN) Vinteren er vist på vej væk og vi kan snart sætte nogle både i vandet igen. Siden sidste møde er 

der udarbejdet årsregnskab og holdt møde med revisor. Ud over dette er tiden brugt til, at ansætte nyt 
personale, da vores Havnefoged Jan Ernst har ønsket at stoppe. Der er derfor ansat en ny havnefoged 
som starter mandag den 15. februar og havneassistent der starter den 1. marts.  
Der er fremstillet udbudsmateriale på Hvide Bro, dette sendes til de håndværksmestre som vi indbyder 
til at afgive tilbud. Hvis der er havnebrugere med virksomhed, som ønsker at deltage og afgive tilbud, er 
de velkommen til at rekvirere materialet. Der er ligeledes indgivet byggeansøgning for lovliggørelse af 
legeplads, det har vist sig at den aldrig har været godkendt, det erfarede vi da en havnebruger meldte 
projektet til kommunen i forsøg på at genere bestyrelsen. (Bestyrelsen er ved aktindsigt bekendt med 
brugerens navn).  

Vi har anskaffet en ny minitraktor, for at aflaste "Lille Kurt" den er leveret med kost, saltudlægger og 
frontskovl, den skal rigges op så den kan køre samme redskaber som den lille, så denne ikke fremover 
overbelastes. 

3. Rep. og vedligehold 
 (JE) Vandet har været lukket. Der er udskiftet en vandlås og foretaget små reparationer og 

udskiftninger. 
 El og vand er gennemgået. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen på venteliste 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) ligger stabilt omkring 43 pladser. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/underskrivning af regnskab 2015/budgetforslag havnetakster og budget 2017: 
             (HS) gennemgik driften, Årsregnskab blev underskrevet. Budgetforslag blev behandlet. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser rigtig pænt ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) har haft dialog med formanden for FF vedr. el som bringes videre. 
 b. Hjemmeside:  
     c. SU-udvalget – BSS: intet nyt. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
 
8. Korrespondance 

 
  

9. Diverse forretninger 
      a. Hvide Bro – gennemgået tidligere på mødet 
 b. Forsikringer – vi skifter selskab og har fået en mægler på opgaven. 

c. Ska’nokker: - ingen ændringer. 
. 
  

 10.  Eventuelt: intet nyt 
    
  11. Næste møde:   
 
  
                   Møde mandag d. 14. marts 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


