Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

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

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

Flemming Nielsen (FN)

Dato:

8. juni 2020

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:30

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (jlj)

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Så er det første bestyrelsesmøde efter Covid-19. Vi har i perioden haft åbent i havnen. Der har
været voldsomt mange gæster så vi måtte lukke porten kl. 18.00 i en periode for, at begrænse
adgangen for ikke havnebrugere. Vi sætter frem over Chikaner op ved porten hver weekend. Der er
blevet rammet pæle. Vi havde nogle ekstra pæle i overskud, som er sat til anlægsbro ved O-broen og 8
nye pladser ved værksted. Vinterbadernes byggeri køre efter tidsplanen. Omkring Restaurant
Albatrossen har Brøndby Kommune installeret nyt varmeanlæg i.h.t kontrakten. Det virker og er super
fint.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El- og vandforbrug er aflæst – der er foretaget en sammenligning med tidligere år og vi har brugt
lidt mindre.
Der er udført lovpligtigt eftersyn på kran, som blev godkendt. Der er foretaget pæle ramning. Det er gået
godt. Der er endelig indkøbt 8 y-bomme hjem til C-broen så de kan blive udskiftet. Der har så desværre
været brand på M-broen. Der er 2 både der brændte M-20 og M-19. M-20 forsøgte at starte sin motor
sammen med mekaniker og benzin. Det var et fantastisk teamwork med havnebruger der slukkede ild
og nogle fjernede nabobådene så ulykken blev begrænset til kun 2 både. Brandvæsenet kom og
klarede resten. Vi fik bugseret bådene over til spunsen så de kunne komme på land før de blev for
tunge så de eventuelt ville synke. Ingen personskader og super indsat og tak alle sammen.
Selvom samfundet har været lukket ned har vi forsøgt, at få så mange både i vandet som muligt. Der
skal efter 1. juni gives besked om din båd skal i vandet eller der ansøges om at blive på land. Så der
skærpes op på at følge havnens regler om, at bådene skal være i vandet inden 1. juni.
4. Bådpladser
a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er udsolgt inden pladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift pr. 31. maj 2020 (TL) Driften blev gennemgået og vi følger budgettet.
b. Debitorer (JLJ): Blev gennemgået. Der er et par stykker på debitorlisten.
c. Likviditeten (JLJ): Blev gennemgået og tilrettet.
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg (MH): Ingen bemærkninger.
b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.
c. SU- udvalget BSS: Intet nyt.
7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt
8. Korrespondance:
a.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået – ingen rettelser.
b. Forslag til etablering af ny Bro (D-bro). Forslag blev gennemgået og vedtaget.
10. Eventuelt:
Havmågen er åbnet igen. Det indskærpes for havnens brugere, at de kun kan booke en dato ad
gangen. Hvis der ikke skrives navn, bådplads og telefonnummer på kalenderen vil den blive slettet igen.
Bookning kan kun ske for 24 timer ad gangen, fra kl. 10.00 om formiddagen til kl. 10.00 næste
formiddag. Her skal lokalet afleveres rengjort. Hvis der er slået glas eller andet i stykker meddeles dette
til kontoret. Husk at reglerne omkring afstand og antal personer også gælder i Havmågen.
11. Næste møde:
Forslag onsdag den 17. august 2020 kl. 19.00 i Havnekontoret.

Generalforsamlingen den 9. september 2020 kl. 19.00 i Restaurant Albatrossen.
Såfremt forsamlingsforbuddet ophæves 8. august 2020.
Goddag/farvel fest dato findes til efter GF.
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