Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),
Flemming Madsen (FL), Flemming Nielsen (FN), Jesper Bjerborg (JB),
Alexander Borch-Andersen (ABA), Karsten Florwé (KF), Peter Christophersen PC)

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

Tanja Levinsen (TL), Tom Bech Frederiksen (TBF)

Dato:

14. oktober 2019

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:47

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (jlj)

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) MHV’s 50 års jubilæum var en succes. MHV takker meget for havnens opbakning om deres
arrangement og interesse. Havnen fik overrakt MHV’s flotilles våbenskjold. Vi har haft møde med
arkitekterne omkring nyt havnehus og venter på nyt oplæg. Vi er næsten færdig med at renoveret
området på Nord-øen. Der mangler lidt små opgaver. Der er blevet holdt møde omkring varmeanlæg
med Brøndby Kommune. Vi forventer svar i oktober. Ellers er der gang i optagninger af både.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El- og vandforbrug er aflæst. Alt normalt.
Lille kurt er gået i stykker. Den er nu dømt helt færdig. Vi arbejder på en ny maskine og har fået en på
prøve. Mastekranen har været i stykker og virker nu igen. Kranen har fået en ny starter på. Omkring
området på Nord, mangler der nogle lunker og opsætning af flere el-standere. Planen for området er at
faste stativer og mobilstativer m/master bliver sat i kanten af området og mobilstativer i midten.
Optagninger for vinteren er i fuld gang.

4. Bådpladser
a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få bådpladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift /kvartalsregnskab pr. 30.09.19 (JLJ) Driften blev gennemgået. Kvartalsregnskabet pr.
30.09.19 blev gennemgået og der holdes fokus på økonomien.
b. Debitorer (JLJ): Der er få debitorer.
c. Likviditet (JLJ): Blev gennemgået, fundet ok.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt.
b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.
c. SU- udvalget BSS: Intet nyt.
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7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt
8. Korrespondance:
a. H-98/Havnetakster søsætning/optagning over 8,5T og under 10,3T. Godkendt (JK skriver)
b.
c.

9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået, ingen rettelser.
10. Eventuelt:

11. Næste møde:
Forslag mandag den 11. november 2019, kl. 19 i nyt Havnekontor.
Julefrokost reserveret hos Restaurant Albatrossen til den 9. december 2019 kl. 17.30
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