Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

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

Mogens Hansen (MH), Tanja Levinsen (TL), Flemming Nielsen (FN),
Tom Bech Frederiksen (TBF)

Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK)
Afbud:

Birgit Jeppesen (BJ), Peter Christophersen (PC), Jim Johansson (JJ)

Dato:

8. august 2016

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:30

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Hvide Bro er nu åbnet. Der mangler lidt småting, bl.a. betonfundament. Det har været sommerferie,
med masser af sejlende gæster. Når ferien er slut tager havnefogeden på krankursus. Der er en del der
stadig kommer i vandet så kranen køre ind i mellem.

3. Rep. og vedligehold
El og vand er gennemgået.
Der er købt en masse træ til renovering af grejskure som er i fuld gang rundt omkring. Der er købt
planker hjem til udskiftning på bl.a. R-broen. Vi er i gang på de grønne områder. Mastekranen er blevet
repareret og serviceret.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ventelisten er tom
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er gang i sommersalget.
5. Regnskab
a. Drift: (TL) gennemgik driften og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016. Som ser fornuftigt ud.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser godt ud – meget lille udestående.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten ser også fornuftigt ud.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: Mastemonteringspladsen forbedres med en mellemgang.
b. Hjemmeside: Intet nyt
c. SU-udvalget – BSS: Ulf’s corner er blevet færdig.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance
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9. Diverse forretninger
a. Hvide Bro – Broen er åbnet. Der mangler lidt beton arbejde på fundamentet før den er helt færdig.
b. Ska’nokker: blev gennemgået og tilrettet.
.
10. Eventuelt:

11. Næste møde:

Møde mandag d. 12. september 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen
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