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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Tanja Levinsen (TL), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
  Karsten Florwé (KF), Flemming Madsen (FL), Jesper Bjerborg (JB), Flemming Nielsen (FN),    
Tom Bech Frederiksen (TBF), Alexander Borch-Andersen (ABA) 

 

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

  
Dato: 13. maj 2019     
 
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:30 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet og forretningsorden blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 

(JN) Vi har siden sidst holdt generalforsamling og goddag/farvelfest. Der har været lidt forhandling med 

Brøndby Kommune. Der er ikke sket noget med vinterbaderne endnu. Omkring kontrakten med 

Kommunen har der været møde med juristen bl.a. om lejemålet af havnen til år 2045. Brøndby 

Kommune har lovet BSS at lægge skipperstuen og eventyrsstuen sammen til et nyt klublokale. Arbejdet 

vil gå i gang når Havnekontoret er flyttet ud. Havnebrugerne vil blive orienteret om dette senere. 

Rep. og vedligehold 
(JK)  

El- og vandforbrug er aflæst. Vandforbruget er igen stabilt. 

Vi er i gang med søsætninger, oprydning efter havnebrugerne. Pga. vejret er vi lidt bagefter med det 

grønne. Der er sat plastkapper på alle pæle, samt er der igen nogle løse pæle. Husk at give besked om 

løse pæle. Vi forlænger B-broen med 8 pladser som vil være klar til den 1. juli 2019 

Servicebroen er nu klar til brug. Arbejdscontainer er sat op på forpladsen og klar til brug. Der bliver 

udført 12 måneders lovpligtigt eftersyn på kranen mandag den 20. og tirsdag den 21. maj 2019. 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er få på venteliste. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få bådpladser til salg. 

5.  Regnskab 
a. Drift /månedsregnskab pr. 30.04.19 (TL) Driften og regnskabet blev gennemgået. Er ok. 
b. Debitorer (JLJ): Der er kun ganske få debitorer.  
c. Likviditet (TL): Blev gennemgået, tilrettet og fundet ok. 

6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg: Vi har været på tur. Der er en del skure der trænger til maling og 

vedligeholdelse. Dette ser vi gerne bliver udført i løbet af sommeren. 

b. Hjemmeside: (JK) Hjemmesiden er blevet gennemgået og der vil blive foretaget opdateringer 

løbende. 

c. SU- udvalget BSS: Intet nyt 

 



                                                                                                                             Bestyrelsen for Brøndby Havn 

  Godkendt referatet 13.05.2019                side 2 af 2  
  

7.   Brøndby Kommune (TBF): Der blev fremlagt en redegørelse fra kommunen på vinterbaderne.       

Forventet ibrugtagning bliver oktober 2020. 

8. Korrespondance: Ingen  
  

 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet. 
  

 10.  Eventuelt:  
  
 
 11. Næste møde:   
 Forslag mandag den 17. juni 2019, kl. 19 i Eventyrsstuen. 
 


