Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

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

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

Karsten Florwé (KF), Peter Christophersen PC)

Dato:

9. september. 2019

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:23

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (jlj)

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Der er nu kommet styr på det praktiske til MHV’s 50 års jubilæum søndag den 15. september. Vi
har renoveret resten af Nordøen, der mangler ganske lidt pga. regnvejret. Fliser ved A-B-C broen er
færdigt. Der skulle have været møde med Brøndby Kommune, men det er ikke lykkedes endnu.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El- og vandforbrug er aflæst. Alt normalt.
Område 6-10 vil først blive færdigt i kommende uge. Der vil være P-pladser til MHV den 15.09. Alle
grøfter er renset op. Der sættes nye el-stander op på området. Der vil blive ændret i måden bådene
kommer til at stå på i forhold til tidligere. Til næste år fortsætter vi renoveringen af områderne til
Sydøen. Der er indkøbt nye slangeholder, som løbende vil blive udskiftet. Lille Kurt er gået i stykker, vi
afventer et tilbud før det besluttes om den er færdig. Der er gang i de sidste selvbygger på grejskurene
så de kan blive færdige.

4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JN) Der er ingen venteliste
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JN) Der er få bådpladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift (TL) Driften blev gennemgået. Intet at bemærke.
b. Debitorer (TL): Der er få debitorer.
c. Likviditet (TL): Blev gennemgået, fundet ok.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt.
b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.
c. SU- udvalget BSS: Der mangler bare en byggetilladelse før sammenlægning af klublokalet sættes
i gang.
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7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt
8. Korrespondance:
a. R-3/ansøgning om opbevaring/overdækning af mast. Ej godkendt (JK skriver)
b. Q-1/godkendelse af kontrakt. Ej godkendt (JK skriver)
c.

9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået, ingen rettelser.
10. Eventuelt:
Pris på nyt el-spil til slæbestedet.
11. Næste møde:
Forslag mandag den 14. oktober 2019, kl. 19 i nyt Havnekontor.
Julefrokost reserveres hos Restaurant Albatrossen til den 9. december 2019 kl. 17.30.
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