Bestyrelsen for Brøndby Havn

Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Mogens Bruhn (MB), Alexander Borch-Andersen
(ABA), Flemming Nielsen (FN), Peter Christophersen (PC), Mogens Hansen (MH), Tom Bech
Frederiksen (TBF), Jesper Bjerborg (JB)

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

Karsten Florwé (KF), Tanja Levinsen (TL),

Dato:

12. november 2018

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:50

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Sæsonen er gået på held. Det er gået som det plejer. Der er taget en masse både op. Det har
været en stor succes med implementering af mobilstativer. Der er kommet ca. 70 både op i disse, samt
en del havnebruger har selv investeret i deres eget stativ. Det er super godt. Sejlklubben har henvendt
sig om hvorvidt havnen kan overtage driften af forpagtningen i Restaurant Albatrossen.
Havnebestyrelse har vendt for og imod denne beslutning. Efter en god dialog, blev der foretaget en
afstemning om dette (5 for – 1 ved ikke). Der blev stemt for, at Havnen overtager forpagtningen. Den
endelige kontrakt skal forelægges havnebestyrelsen.
3. Rep. og vedligehold
(JK) Porten er færdig. Der kommer nogle skilte op og når porten tages i brug bliver der sendt sms/email til havnebrugerne, og der sættes opslag på hjemmesiden. Der er sket en skade på en båd, som
desværre gled i stropperne. Samtidig må jeg her sige, at det er blevet super godt med mobilstativerne.
Havnebrugerne har taget det pænt og positivt, når vi har kasseret deres gamle stativer og sat dem i
mobilstativer.
El- og vandforbrug er ok for sæsonen.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er en lille venteliste på pladser – men mest til foråret 2019.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få bådpladser til salg.

5. Regnskab
a. Drift/kvartals- og månedsregnskab 31.10.18: (JLJ) Drift og regnskab blev gennemgået og det ser
mere end godt ud.
b. Debitorer: Der er ingen skyldige debitorer.
c. Likviditet: Blev gennemgået, ingen tilretning, økonomien ser sund og god ud.
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt.
b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.
c. SU- udvalget BSS: Orientering fra BSS af (ABA)

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance:
a. Ansøgning om selvbyg grejskur ved A-B-C broen. Pladsudvalget undersøger.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Ingen ændringer.
10. Eventuelt: Der blev talt om en de forskellige projekter – hvor langt man er med undersøgelser og
forespørgelser.
11. Næste møde:
Mandag den 10. december 2018 kl. 17.30 i Restaurant Albatrossen, med møde bagefter i
Eventyrsstuen.
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