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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Hanne Schollert (HS) 
                             Mogens Hansen (MH)  Flemming Nielsen (FN), Jim Johansson (JJ) og Bjarne Jørgensen (BjJ  
                             Personale: Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Ole Quitzau (OQ), Tom Bech Frederiksen (TBF) og Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 
 
Udeblivelse: Ralph Manscher 
     
Dato: 14. marts 2016                                                                                                                                  
                                                                                                                                   
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:35                               
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.  
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Præsenterede den nye havnefoged Jesper Kaas, som kun har været i jobbet i kort tid. Derudover 

er der også ansat en havneassistent Henrik Jensen. Ingen af dem har krancertifikat og skal senere på 
kursus, men vi har lavet aftaler om bådløft her i forårssæsonen. Booking kan som normalt foretages på 
tlf. eller på havnekontoret. 

 
3. Rep. og vedligehold 
 a. El og Vand ser fornuftigt ud. 
 (JN)  Da vores havnefoged er ny, har tiden især gået med at (JK) satte sig ind i tingene. Derudover er 

der blevet ryddet op og kørt en masse væk. Vores nye legeplads er foreløbig godkendt af kommunen, 
men vi har endnu ikke modtaget det skriftligt. 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: Der er ingen venteliste. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden:  godt gang i salget. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet som ser pænt ud.  
     b. Debitorer: (HS) Rimelig pæn. 
     c. Likviditet: (HS) gennemgik kort likviditeten og der var ingen bemærkninger.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) havde ikke været på rundgang, men har dog bemærket, at der var  
        ryddet pænt op. 
 b. Hjemmeside: (HS) er opdateret. (JJ) efterlyste informationen/vejledningen han havde oversat, (HS)  
         undersøger dette.  
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) Opsættelsen af læhegnet ved Skipperstuen er aftalt med BSS. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt 
 
8. Korrespondance 
 a. Opdatering KOMMA’s havnelos 2017/2019: ok (JK) tjekker oplysninger og skriver. 
 b. Opdatering Havneguide + app tursejler: ok (JK) tjekker oplysninger og skriver. 
 c. Ny gratis app til mobil iHavn: ok (JK) skriver. 
 d. Opdatering Sejlernes Marina 2016: ok (JK) tjekker oplysninger og skriver. 
   
9. Diverse forretninger 
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      a. Ska’nokker: ingen ændringer. 
 
     b. Generalforsamling: behandles på næste møde 
 

 10.  Eventuelt: intet 
  
 
  11. Næste møde:   
 
                    Bestyrelsesmøde mandag d. 11. april 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
                             


