Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Alexander Borch-Andersen (ABA),
Flemming Nielsen (FN), Peter Christophersen PC), Tanja Levinsen (TL),
Mogens Hansen (MH), Karsten Florwé (KF), Tom Bech Frederiksen (TBF),

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

Jesper Bjerborg (JB), Mogens Bruhn (MB)

Dato:

9. marts 2020

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:10

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (jlj)

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Omkring projektet vinterbaderne er der komme en ny ansat i Brøndby Kommune. Projektet trækker
muligvis ud en månedstid. Områder der er blevet renoveret har set godt ud her i vinter og vi glæder os
til at få lavet de næste områder. Legepladsen bliver beplantet i løbet af marts måned. Samarbejdet med
Brøndby Kommunes ejendomsforvaltning halter lidt, men vi forventer at det nye varmeanlæg bliver
installeret i løbet af marts i Restaurant Albatrossen. Vi har stort fokus på at folk vil ind og bo i havnen.
Da det ikke er tilladt, bliver de afvist ved køb af plads.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El- og vandforbrug er aflæst – Vi plejer ikke at have åbnet for vandet i denne periode, men
forbruget ser fornuftigt ud. Vores store højtryksrensere er efterset og repareret og klar til sæsonen. Vi er
dog ved at lave mere brugervenlige vogne til disse. Vi har købt og monteret ny kasteblok til slæbestedet
og afventer tilbud vedr. el-spil. Vi fik kasseret vores lille røde åg, ved det årlige 12 måneders eftersyn. Vi
har bestilt et nyt til levering i denne måned. Bertha den nyeste er blevet repareret i styretøjet og har fået
forårs check. Der er igangværende arbejder på ladebro mellem I og K, samt B og C. Jeg påtænker at
indskærpe reglerne omkring søsætning iflg. vores vedtægter. Inden 1. juni skal man have bestilt tid til
søsætning eller søgt og modtaget positivt svar om tilladelse til at stå på land jf. Havne- og
fartøjsreglement for S/I Brøndby Havn og ordensreglement for samme - §B-16. Forholdsbestemmelse
vedr. hvis COVID-19 rammer Brøndby Havn. Det blev aftalt, at der informeres på mail og sms omkring
fremmøde på Havnekontoret. Vi opfordre til hvis det er muligt, at det kan klares på telefon eller mail.
4. Bådpladser
a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få bådpladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift for februar 2020 (TL) Driften blev gennemgået for februar. Ingen bemærkninger.
b. Debitorer (JLJ): Blev gennemgået. Der er meget få på debitorlisten - rykker procedure fortsætter.
c. Likviditeten (JLJ): Blev gennemgået.
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg (MH+FN): Alle broerne trænger til at blive vasket. Søm på broer. En del
broer ligger skævt. (JK) Broer vil blive trukket på plads efter pæleramning i denne måned.
b. Hjemmeside: (PC) Opdatering af hjemmeside er løbende i gang.
c. SU- udvalget BSS: Der har været afholdt et arrangement for nye BSS medlemmer.
7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt
8. Korrespondance:
a. Q-4/Ønsker etablering af ny plads. Afvises der etableres ikke nye pladser, men henvises til ledige
pladser. (JK skriver)
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået – ingen rettelser.
b. GTL diesel. Der arbejdes på dette.
c. Tegninger til nyt havnehus. Blev gennemgået og der arbejdes videre.
10. Eventuelt:

11. Næste møde:
Forslag onsdag den 22. april 2020, kl. 17.00 i Restaurant Albatrossen med spisning før GF.

Generalforsamlingen den 22. april 2020 kl. 19.00 i Restaurant Albatrossen.
Goddag/farvel fest den 12. juni 2020.
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