Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB), Hanne Schollert (HS)

Mogens Hansen (MH) Flemming Nielsen (FN) og Tom Beck Frederiksen (TBF)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ), Jan Ernst (JE)
Afbud:
Udeblivelse:

Jim Johansson (JJ) og Bjarne Jørgensen (BjJ
Ralph Manscher (RM

Dato:

14. december 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 22.10

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) der er stadig gang i bådoptagningen. Vinteren har foreløbig været mild og der er derfor stadig
ferskvand på broerne. Der bliver først lukket for vandet ved døgnfrost. Der har været lidt skærmydsler
med en ny bådejer, men også så mange problemer, at han nu er blevet bedt om at forlade havnen med
båden. Havneflåden er ved at være klar til ibrugtagning.
3. Rep. og vedligehold
a. El og Vand ser fornuftigt ud.
(JE) Der er købt materialer til miljøgården samt faste broer. De nye stropper til kranen er for store og vil
blive byttet. Vi har fået en havnebruger til at hjælpe i 4 timer om ugen med småjobs iflg. aftale med
Hvidovre kommune. Stabilgruset er endnu ikke kommet, der vil bliv rykket igen. Det rådne bræt ved Mbroen er udskiftet og der er kommet grus omkring op- og nedkørsel ved Hvidebro. Derudover er
flydespærringerne blevet fjernet.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Listen ikke udskrevet, men ingen ændringer.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) listen er undret 39 stk.
5. Regnskab
a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet som ser pænt ud.
b. Debitorer: (JLJ) Vi har stadig nogle hængepartier.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten og der var ingen bemærkninger.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (MH) var blevet kontaktet af nogle havnebruger om det var muligt at oprette
en frivilliggruppe, som kunne hjælpe til i havnen med forskellige opgaver. Bestyrelsen var positivt
stemt for dette, men det krævede, at der var en der ville påtage sig opgaven som tovholder.
(JN) efterlyste dørfjedre til lågerne på legepladsen, så lågerne ikke stod åbne og børnene derfor nemt
kunne løbe ud på vejen. (OQ) køber disse.
(JN) Havmågen trænger gevaldigt til en renovering, men det kniber med det frivillige arbejde, skal vi få
det lavet med fremmed arbejdskraft? Der var også bemærkninger vedr. ”de hoppende fliser” og
forslag om at få en brolægger til at udføre arbejdet. Der blev dog ikke taget endelig stilling til de to
spørgsmål. Bådstativer kom også på banen, evt. med leasing af stativerne. Dette tages op i
begyndelsen af det nye år.
b. Hjemmeside: (JLJ) webmaster holder ferie i 1 md. Derfor vil der komme lidt forsinkelse på nyheder.
c. SU-udvalget – BSS: (MB) Kom med et udkast til nye infoskilte til broerne. (HS) kigger på det.
7. Brøndby Kommune: intet nyt
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8. Korrespondance
a.Fritidsfisker/ansøgning om mere lys ved renseborde: god ide, (MH) aftaler med formanden.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: gennemgået og rettet.
b. Forsikringer: (HS) Vi har fået koblet en forsikringsagent på, som nu gennemgår det hele.
c. Legeplads: (OQ) Har talt med kommunen samt modtaget papirerne. De nye redskaber opfylder
kravene, det eneste er sandkassen, her skal svellerne fjernes og der bliver indkøbt en ny.
d. Havnen udsender rykkergebyr på kr. 320 til 71 havnebruger der ikke har afhentet havnemærkater,
trods flere rykkere
10. Eventuelt: intet

11. Næste møde:
Bestyrelsesmøde mandag d. 11. januar 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen
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