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Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Bådene er på vej i vandet. Bro til tømningsanlæg er færdigt. Anlæg er kommet og skal nu tilsluttes.
Der er indhentet priser på, at skyde rør/vandledninger frem til pumpen samt til toiletvogne på nord og
syd ø. Prisen herfor er dog noget højere end forventet, så vi indhenter lige nogle alternative priser ellers
kan løsningen blive, at vi skyder under vejen til pumpestationen og så graver vi resten af. Det skulle nok
kunne spare os for en udgift på kr. 100 – 150.000. Der er nok at se til nu i forårsmånederne, men der er
fod på det. Fliser er bestilt hjem til området ved fiskerne, de ankommer ugen efter påske så kan
arbejdet her også komme i gang.
Der var desværre en hændelse i søndags med 2 lystfiskere som sejlede ind til slæbestedet, den ene
faldt i vandet da de skulle lægge til. Den anden fik ham hevet livløs op på slæbestedet, hvor Rene Qvist
kom til og fik manden genoplivet. Han blev herefter kørt på hospitalet af den tilkaldte ambulance, det er
ikke afklaret om manden overlever, ligesom det heller ikke er fastlagt om han er hjemhørende i Brøndby
Havn, eller blot bruger af slæbestedet. Vi håber det bedste for ham.
Det er blevet fastslået fra Brøndby Kommune, at de alligevel ikke vil bygge Vinterbadehuset sammen
med Havmågen. Kommunen er derfor i gang med at lave nye beregninger på Vinterbadernes hus. De
vil ligeledes tage stilling til om det overhovedet kan ligge på det område der er tilbage, eller om der skal
findes ny placering, selv om der står i folkebladet at det er på plads, jeg ved ikke hvor det kommer fra?
Kontrakt mellem Albatrossen og Brøndby havn er på plads.
Rep. og vedligehold
(JK) sæsonen er roligt ved at komme i gang. Den nye måde bådene er sat på fungere rigtig godt. Vi
planlægger, at renovere næste område til august/september, så der skal igen flytte en del både rundt,
men planen er at tage et område pr år, så skal vi nok komme igennem.
Vi har rammet 24 pæle i denne omgang, 4 mellem K og I, det er meningen at vi vil lave en bro på tværs
for enden af løbet, så kan man sejle ind til den når man skal læsse/losse eller der kan ligge en
gæstesejler? Det skal nok blive godt. Det samme gør vi ved fritidsfiskerne mellem bro B og C, der er
også sat 4 pæle. Sivene blev samtidigt hevet op, da de ødelagde en del pladser (A-B-E-F-G).
Miljøgården laves om, vi må ikke mere behandle farlig gods, dvs. malerbøtter, oliefiltre m.v. som hidtil.
Der bliver nu sat tromler/beholdere op med låg, så har vi mulighed for at låse dem af når de er fyldt.
Der har været tyveri af trailere og også en med båd på, det meldt til politiet. Den med båden blev stjålet
midt på dagen, man har ingen skrupler, og er ligeglad med at der er mennesker på havnen.
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Vi påtænker til næste år at lave et decideret trailerområde, evt. med mulighed for fastlåsning. Nærmere
omstændigheder er ikke fastlagt endnu, men der arbejdes videre med det.
El- og vandforbrug er aflæst. Vandforbruget er steget lidt. Muligvis en vandledning i jorden der er gået?
Dette afventer kontrol efter påske.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (TL) Der er få på venteliste.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (TL) Der er få bådpladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift /kvartalsregnskab pr. 31.03.19 (TL) Driften og regnskabet blev gennemgået. Er ok.
b. Debitorer (TL): der er kun få på debitorlisten og der er indgået aftale med alle som ikke har betalt.
c. Likviditet (TL): Blev gennemgået, og fundet ok.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: Ikke været på runde.
b. Hjemmeside: (PC) Hjemmesiden er lagt over på ny version. Gode billede fra havnen modtages.
c. SU- udvalget BSS: God Standerhejsning i fredags og den manglende nye næstformand i BSS er
snart på plads.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance:
a. U-3/Forslag om beplantning på Legeplads. Kenneth fra R-broen ved en masse om det, og han er
sat på sagen.
b. Ny havnebåd: Ny havnebåd indkøbt og godkendt. Hedder Berta som den gamle.
c. C-5/Tyveri af trailer: Behandlet på mødet – ikke vores ansvar. JN svarer.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Ingen ændringer.
10. Eventuelt:
Ingen container til genbrug?
11. Næste møde:
Generalforsamling den 24. april 2019, kl. 19.00 i Restaurant Albatrossen. Spisning kl. 17.30
Forslag mandag den 13. maj 2019, kl. 19 i Eventyrsstuen.
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