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Møde referat
1. Godkendelse af referat/Forretningsorden 2018
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Så er der jo gået en måned mere, med et fantastisk sommervejr. Tiden er mest gået med
oprydning i havnen og arrangering af både, grønne områder og optagning, der har ikke været den store
aktivitet omkring projekter i havnen, ud over at vi nu kan se en afslutning på vores port projekt. Vi
forventer, at porten kommer i drift inden for de næste 2 uger. Porten vil være låst fra kl. 23.00 til kl.
06.00, hvis nogen skal ind og ud i dette tidsrum kan de åbne porten med deres nøglekort som de bruger
til baderummene, men der vil komme nærmere besked ud omkring det.
3. Rep. og vedligehold
(JK) Tiden går mest med optagning af både i øjeblikket, samt pakning, ombytning og placering af både
på land, for at gøre det hele så nemt som muligt placeres faste stativer bagerst i rækkerne og
mobilstativerne foran.
Vi har i øjeblikket gult lys ved pumpebrønden nord for Hvide bro, det er meldt til kommenen, det er dem
der skal tilse og reparere pumperne hvis de går i stå, (JN) vi står kun for udskiftning hvis de ikke kan
repareres, men stadig kommunen som forestår arbejde / rekvireringen.
Vandforbrug i perioden, intet at bemærke
Elforbrug, ingen tilgængelig opgørelse denne gang
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JN) Der er 9 på venteliste til de forskellige pladsstørrelser
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JN) Der er 5 bådpladser til salg.

5. Regnskab
a. Drift/kvartalsregnskab 30.09.18: (TL) Drift og regnskab blev gennemgået og det ser fint ud.
b. Debitorer: Da Jette er syg i dag er der ingen debitorliste tilgængelig
c. Likviditet: Blev gennemgået, ingen tilretning, økonomien ser fin ud
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: I forbindelse med tanker om opsætning af strømstander på område 15,
var der enighed om at det er bedst at bruge mobile standere, da faste bare vil blive kørt ned. (MH)
oplyste at kablerne ikke måtte ligge på jorden, så når de bliver etableret vil kablerne blive hængt
op!
b. Hjemmeside: (PC) oplyste at vi igen er plaget af angreb på hjemmesiden med spam m.v., (JK)
oplyste at han har talt med Niels (vores web-master), og de venter på en opdatering for at det kan
komme på plads, så det må vi stille os tilfreds med.
c. SU- udvalget BSS: Orientering fra BSS af (ABA)

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance: Ingen korrespondance denne gang
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Blev gennemgået, ingen ændringer denne gang
10. Eventuelt: Ingenting under eventuelt.
11. Næste møde:
Mandag den 12. november 2018 kl. 19.00 i Eventyrsstuen.
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