Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB), Jim Johansson (JJ)

Hanne Schollert (HS), Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ), Jan Ernst (JE)
Afbud:
Udeblivelse:

Flemming Nielsen (FN) og Tom Beck Frederiksen (TBF)
Ralph Manscher (RM)

Dato:

9. november 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:50

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Vintertiden nærmer sig og vi har allerede haft de første storme. De både der ligger i vandet efter
15. november skal sørge for vinterfortøjningerne er i orden.
Uddybningen ved Marine Hjemmeværnet er færdig. Jordvoldene på nordøen er fjernet og terrænet er
rettet, og der bliver lagt stabilgrus ud. PowerBoat Pro Shop blev åbnet med en flot reception.
Watergate er allerede i gang med udvidelsen af området.
3. Rep. og vedligehold
a. El og Vand ser fornuftigt ud.
(JE) Der er bestilt ny flaskecontainer, da den anden er for lille. (MB) var det ikke en ide at få sat en
kasse eller lign. Op i containergården til småbatterier, (JE) undersøger nærmere.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Kun et par pladser tilbage.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er nu på 39 stk.
5. Regnskab
a. Drift/kvartalsregnskab 30/9 +31/10: (HS) gennemgik regnskabet som ser pænt ud.
b. Debitorer: (JLJ) Der er nogle debitorer, hvor bissen nu for alvor bliver skruet på.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, og tilføjede at det var dejligt at se, at vi ikke har haft brug
for at trække på kassekreditten.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (MH) Havde bemærket, at der stadig var en flydespærring som endnu ikke
var fjernet, samt at der ikke var lagt stabilgrus ud, da man soppede i vand omkring flere af bådene
på nordøen.
Lågen på mastekranen er defekt og der er bestilt et nyt skab.
(MH) har bestilt 6 nye el-standere til E og F broerne samt nye tavler. Der er kommet 2 tilbud på
udførelse af arbejdet og bestyrelsen var enige om, at det skulle bare sættes i gang (MH) kontakter
firmaet.
Der var flere forespørgsler om hvad vi kunne bruge området ved ”Hvide bro” til, hertil svarede (JN)
at han havde kontaktet kommunen om restriktioner på området og vi afventer kun på svar.
(JJ) skal P-broen ryddes? (JN) ja, bådene skal alle flyttes inden vinteren og det samme gælder for
den sydlige del af H-broen,
b. Hjemmeside: (HS) der vil komme info mht. vinterfortøjninger på hjemmesiden.
c. SU-udvalget – BSS: (MB) Der er intet nyt.
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7. Brøndby Kommune: (OQ) var blevet kontaktet af kommunen mht. legepladsen. Bestyrelsen er noget
overrasket/uforstående over for spørgsmålet og har bedt om agtindsigt.
8. Korrespondance
a. N-14/ansøgning om vintertelt: ok (JE) skriver.
b. Havkatten, ansøgning om overdækning: accepteret (JE) skriver
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: gennemgået og rettet.
b. Forsikringer: (HS) har gennemgået forsikringerne og enighed om at vi skifter selskab.
c. Tyverisikring med port: (OQ) spørger kommunen i første omgang, inden der arbejdes videre med
projektet.
10. Eventuelt: intet

11. Næste møde:
Julefrokost mandag d. 14. december 2015 kl. 18:00 på Albatrossen
Bestyrelsesmøde mandag d. 14. december 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen
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