Bestyrelsen for Brøndby Havn

Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming
Nielsen (FN), Mogens Hansen (MH), Jesper Bjerborg (JB), Karsten Florwé (KF), Tanja Levinsen

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

Tom Bech Frederiksen (TBF), Mogens Bruhn (MB), Peter Christophersen (PC),

Dato:

10. december 2018

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:10

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Så er det ved at være vinter. Bådoptagningerne er næsten slut. Det har været en god sæson.
Havnen har møde med Brøndby Kommune onsdag den 12. december 2018. Det vedrører
vinterbaderne, Albatrossen og fremtidsvisioner for havnen. Ellers har der været stille siden sidst.
Forslag til kontrakt med Restaurant Albatrossen blev fremlagt og gennemgået. Bestyrelsen godkendte
kontrakten enstemmigt.
3. Rep. og vedligehold
(JK) Porten er nu klar til at blive taget i brug.
Vores truck er desværre gået i stykker. Så løft med gul bådvogn er udsat til efter den 14. december.
Kranen har en fejl i computeren, som skal skiftes.
Der bliver foretaget kontrol af anhugningsgrej inden jul.
El- og vandforbrug er ok for sæsonen.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er et par stykker på ventelisten
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få bådpladser til salg.

5. Regnskab
a. Drift/kvartals- og månedsregnskab 30.11.18: (TL) 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. Dog er det blevet bemærket, at P-broen og syd-delen af Hbroen ikke er tømt for vinteren, samt at der mangler at blive anlagt vinterfortøjninger på både i
vandet.
b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.
c. SU- udvalget BSS: Intet nyt (ABA)

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance:
a. Stier A-B-C/tilbud på belægning. Der blev fremlagt 3 tilbud. Billigst tilbud accepteret.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Ingen ændringer.
10. Eventuelt:
11. Næste møde:
Mandag den 14. januar 2019 kl. 19.00 i Eventyrsstuen.
HUSK – Udkast til årsregnskab 2018 vil blive gennemgået.
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