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Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn den 7. 
september 2022 
 

Formand Jean Nordberg (JN) bød velkommen til alle med lidt forsinkelse grundet til det store 
fremmøde.  

Dagsorden iht. havnens vedtægter vil have følgende hovedpunkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
3. Indkomne forslag. 
     a. Køb af stor hal  
 
4. Godkendelse af ændret budgetramme for regnskabsår 2022 for S/I Brøndby Havn 
 a. Havnens ændret takstblad for 2023. 
  b. Godkendelse af ændret budget for 2023. 
 
5. Eventuelt 

 
FORSLAG:  
Bestyrelsen stiller forslag om, at købe den store hal af Dansk Sejl- og Motor. Denne skal 
erstatte etablering af nyt havnekontor med værksted som vi har arbejdet på i mange år. 
Nu har vi muligheden for få et nyt havnedomicil, til en fornuftigt pris. Dermed får vi 
samtidigt lovliggjort vores personaleforhold.  
 
Økonomien heri hviler i sig selv med finansiering og medfører derfor ikke ekstra udgifter 
for den enkelte havnebruger. 

 
 
ad 1. Valg af dirigent og referent. 

Advokat Nikolaj Linneballe (NL) blev af bestyrelsen foreslået som dirigent.  
 
NL blev valgt uden modkandidat. 
 
Jette Lehrmann Jensen blev valgt som referent og generalforsamlingen blev optaget på 3 
telefoner. 
 
NL takkede for valget og gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen og i lyset af aftenens 
tema også dirigentens rolle og beføjelser. 

Herunder at dirigenten bestemmer hvad det er der sker indenfor de rammer som loven sætter 
og de rammer som foreningens lov (den selvejende institution) sætter, nemlig vedtægterne.  

Det blev ligeledes påpeget, at alle dirigentens beslutninger bliver ført til referatet og at 
dirigentens beslutninger i sidste ende kan prøves af domstolene efterfølgende.  
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Herefter gik dirigenten over til spørgsmålet om hvorvidt generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.  

NL konstaterede at der var tale om en ekstraordinær generalforsamling hvilket jf. vedtægternes 
§4 skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel og varslet skal ske skriftligt i henhold til 
foreningens vedtægter.  

NL konstaterede at indkaldelsen er udsendt pr. e-mail til de i havnes registrerede e-
mailadresser den 16. august 2022 og varslet således var overholdt. 

Søren Thomsen Q-6 (ST) ønskede ordet og meddelte:  

”Jeg har fået indkaldelsen 5 eller 6 dage for sent. Det er poststemplet her fra den 17.08 
og der skulle jeg have den i min postkasse. Det er ikke sådan, at jeg har en voldgrav 
eller 3 pitbullterrier foran min postkasse. Den er meget enkel. Jeg vil lige gøre 
opmærksom på, at jeg ikke er digital, så den er ikke lovlig indkaldt. Til den sidste 
generalforsamling der fik vi formandens ord på, at det var en fejl der blev heller ikke 
indkaldt rettidigt og at det ikke ville ske igen. Og så sker det til en ekstraordinær.”  

NL forespurgte herefter om der var andre indsigelser.  

Hvilket ikke var tilfældet. 

NL besluttede herefter, at henset til, at der alene var en deltager, der ikke havde en oplyst e-
mail, og at denne havde modtaget indkaldelsen pr. post senere, men var mødt op på 
generalforsamlingen og kunne varetage sine interesser, ikke var grundlag for at tilsidesætte 
generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne.  

NL konstaterede herefter at der på generalforsamlingen fysisk var 134 stemmeberettigede og 
dertil 35 fuldmagter, hvilket gav 169 stemmer ud af havnens totale stemmeantal på 554.  

Ligeledes var der også annonceret afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på 
vejen ind til havnen. 

Forsamlingen tog dirigentens beslutning til efterretning og generalforsamlingen fortsatte 
herefter. 

NL redegjorde herefter for hvorledes der kunne træffes beslutninger på generalforsamlingen. 
Herunder at det fremgik af vedtægternes §5 at beslutningen i dag, om en bemyndigelse til at 
optage et lån, krævede simpelt stemmeflertal.  

Det vil sige, at der skulle 85 stemmer til, for at et forslag gik igennem.  

Derefter konstaterede dirigenten, at der var kommet indkaldelse til 2 på hinanden efterfølgende 
generalforsamlinger, men at 1 ekstra generalforsamling kun var nødvendighed når der forelå 
en vedtægtsændring, hvilket ikke var tilfældet.  

NL redegjorde ligeledes for, at der ikke var noget krav om antallet af stemmeberettigede til 
stede på generalforsamlingen i forhold til de forslag der var stillet. 

Dernæst redegjorde NL for at der var kommet et forslag den 23. august 2022 fra Rune 
Cederstrand Q-7 (RC) m.fl. 

Forslaget var som følger: 
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”Til Brøndby Havns Bestyrelse. Ændringsforslag til ekstraordinær generalforsamling 
den 7. september (det er fremsendt den 23. august) det foreslås at udskyde 
beslutninger om køb af stor hal fra Dansk Sejl- og Motor. Der indkaldes snarest muligt 
til et orienteringsmøde med grundig gennemgang af pris på hallen, 
finansieringsdetaljer, detaljerede og argumenterede plan for tilbagebetaling af lån og 
forventede indtægter fra Hal.”  

Dertil var der indkommet et andet forslag - sådan som NL læste det - fremsendt dags dato, 
den 7.september 2022.  

Dirigenten besluttede, henset til forslagets karakter, at generalforsamlingen behandlede RC 
m.fl. forslag først. 

RC fik herefter mulighed for at motivere det stillede forslag. Han anførte:  

”Jeg sendte forslaget da jeg havde fået den første indkaldelse. Jeg synes det lød lidt 
urealistisk og jeg synes, at det er en så stor beslutning. Den skal man have tid til at 
diskutere grundigt og jeg ved, at jeg ikke er den klogeste her på havnen. Der er mange 
der ved en hel masse om en hel masse ting. Derfor synes jeg det var vigtigt, at vi fik 
mulighed for at diskutere det. Fortælle hinanden hvad vi ved om de forskellige 
konsekvenser af beslutningen og så tænker os om og så tager en beslutning. Jeg vil 
lige gøre opmærksom på, at jeg har modtaget en mail fra bestyrelsesformanden hvor 
der står at generalforsamlingen ikke kan udskydes grundet omstændighederne. Jeg 
fastholdt overfor formanden, at når jeg har indsendt et forslag til generalforsamlingen i 
rette tid, så skal det op på generalforsamlingen så kan formanden ikke bare afvise det. 
Tak. ” 

Herefter åbnede dirigenten op for yderligere bemærkninger fra forsamlingen. 

JN bemærkede: 

”Jeg vil godt lige sige, at grunden til, at vi ikke havde lyst til at udskyde 
generalforsamling er, at vi har en tidshorisont som vi arbejder med. Der er en lang vej 
til, at vi når det mål vi gerne vil - altså man køber bygningerne. Vi kan ikke vente til den 
ordinære generalforsamling. Vi har skønnet, at for at vi kunne få det her til at fungere 
og for at vi bagefter har tid til også at få kommunen til at være med - jamen så er det 
nødvendigt, at vi holder denne generalforsamling i dag. Det er det vi har lagt i det. ” 

RC replicerede: 

”Der er ingen der siger, at vi skal vente til den ordinære generalforsamling. Man kan 
holde orienteringen i dag og så kan man indkalde til generalforsamling om 3 uger efter 
at orienteringen har været der. Så det er en udskydelse på 3 max. 4 uger. ” 

Forslaget blev herefter sendt til afstemning. 

NL redegjorde for at det følger vedtægterne, at der blev stemt ved håndsoprækning medmindre 
at samlet set 1/4 kræver skriftlig afstemning  

Pia Madsen og Dorte Grønbæk blev udpegede som stemmetællere. 

Der blev på opfordring fra salen afholdt en kort pause inden der blev stemt. 

Bozena Pedersen (BP) R-4 fik ordet:  
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”Der er mange der kender mig. Mit store spørgsmål er om vi kommer til at høre 
argumenterne. Før vi overhovedet stemmer om det. ” 

NL redegjorde for, at forslaget som blev behandlet nu, var hvorvidt generalforsamlingen skulle 
udskydes.  

Det var derfor nødvendigt at vide om resten af aftenen foregik i regi af en besluttende 
myndighed eller ikke. 

Herefter blev der stemt. 

Der blev optalt i alt 70 stemmer for forslaget om at udskyde generalforsamlingen.  

Dirigenten fastslog herefter at forslaget ikke var vedtaget.  

NL overgik herefter til det andet indkomne materiale der var blevet sendt til havnen samme 
dag den 7. september 2022 af Ole Quitzau (OQ) R-16/Q-4 på egne, og andres vegne, og 
omdelt på generalforsamlingen.  

NL fastslog, at hovedparten af materialet bestod af bemærkninger til det der skulle behandles 
på generalforsamlingen og således indgår i de drøftelser der skulle diskuteres omkring 
bestyrelsens forslag. 

NL anførte også, at der på materialets sidste side stod anført følgende: 

”På baggrund af de afsløringer der er kommet frem, mener vi som havnebruger, at vi 
ikke længere kan have tillid til den samlede siddende bestyrelse. 

Derfor håber vi til den ekstraordinære generalforsamling 07-09-2022 at alle 
havnebrugerne støtter op om et mistillidsvotum.” 

NL anførte at indholdet her kunne tolkes på flere forskellige måder. 

NL redegjorde for, at hvis det skulle forstås således, at der var tale om et forslag om, at 
bestyrelsen skulle gå af så ville det ikke kunne behandles. 

NL anførte at der på en ekstraordinær generalforsamling i forhold til foreningsretten og 
vedtægterne måske godt kan læses således, at forslag kan blive stillet ret tæt på afholdelsen 
heraf. Dette kræver at forslaget har en tilknytning til det der var indkaldt til.  

NL meddelte på den baggrund, at såfremt det var ønsket, ville hans beslutning være, at dette 
ikke kunne behandles på denne generalforsamling og hvis det var ønsket, måtte det kræve at 
forslagsstillerne indleverede en begæring om ekstraordinær generalforsamling omkring dette 
punkt. 

Forslagsstillerne ved OQ fremkom ikke med et ønske om, at generalforsamlingen skulle træffe 
en beslutning om at bestyrelsen skulle gå af – men var et udtryk for en modstand mod 
bestyrelsens forslag. 

NL redegjorde herefter for processen omkring det stillede forslag og behandlingen heraf på 
generalforsamlingen. 
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ad 2. Bestyrelsen forslag og motivering – Jean Nordberg (JN) 

”Vi ved jo alle hvorfor vi er samlet til denne ekstraordinære generalforsamling, derfor vil 
bestyrelsens beretning også udelukkende handle om dette emne. 

Havnen har behov for bedre kontor- og værkstedsfaciliteter. Nedenfor er beskrevet hvilke 
løsninger der er på disse problemer. 

Vi har i de sidste 3-4 år syslet med tanker om at bygge et nyt havnedomicil, faktisk lige siden 
vi aftalte at flytte ud af den gule bygning for at give plads til BSS. Vi flyttede midlertidigt ind i 
de gamle bygninger, hvor vi nu har kontoret. Men det har aldrig været tænkt som en langsigtet 
løsning, da bygningerne allerede var klar til nedrivning dengang. Men vi ville fra bestyrelsens 
side, gerne give BSS de bedste muligheder og de bedste forhold til nye klubfaciliteter. Hvilket 
vi synes er lykkedes rigtig godt.  

Men nu er tiden inde til at vi skal videre, nu skal vi også have skabt nogle gode forhold for 
havnen, nu skal vi have indfriet de ”løfter” som lå til grund for flytningen i 2019. 

Vi har så haft en arkitekt på til at råde os, og til at lave de første tegninger til en ny bygning, 
som skulle ligge der, hvor det nuværende værksted ligger. Den skulle indeholde:  

• Havnekontor (til mødet med havnens brugere),  
• Havnefogedkontor,  
• Mødelokale,  
• Personalerum,  
• Baderum og toiletfaciliteter til personale   
• Værksted og maskinhal  

Det er vores vurdering, at ovenstående ville indebære et kvm. behov på 5-600 kvm. 

Det er imidlertid en temmelig kompleks øvelse at tegne og opføre en helt ny bygning. Vi ved 
efter tidligere møde med Brøndby kommune, at vi f.eks. ikke ville få lov til at opføre en stålhal. 
Kommunen har således meget nøje beskrevet, hvilken slags byggeri de ville give tilladelse til. 
Den skal f.eks. have gavlspidser som på den gule bygning osv.  

Med disse forhåndstilkendegivelser fra kommunen har vi haft forskellige arkitekter til at 
udarbejde skitser (og tilbud) på et samlet byggeprojekt. Konklusionen er, at det ville blive en 
meget dyr øvelse at opføre nye bygninger. Med udgangspunkt i dialogen arkitekterne, skønner 
vi, at et nyt havnedomicil ville koste os omkring 8-10 mio. kr. (rummende ovennævnte 
funktioner). Heri er ikke indregnet nedrivning af det gamle, samt reetablering af områder. Vi 
har modtaget flere mails, hvori der bliver stillet spørgsmål til om det virkelig kan koste 8 – 10 
mil. at bygge et Havnekontor? Selvfølgelig kan det ikke det, men det er jo ikke bare et kontor, 
det skal også indeholde alle de andre faciliteter! Og altså ikke bare et kontor. 

Hvis vi lige skal sammenligne med andet byggeri her i havnen, så løb vinterbadernes hus op i 
over 8 mill.  

En ny bygning, plus det løse (uforudsete udgifter) på omkring 10 mio. kr. finansieret over 15 
år ville indebære en merudgift for havnen på ca. 90.000 kr. om måneden svarende til en 
stigning i havnelejen på ca. 2.000 kr. pr. år pr. plads (årlig udgift på 1,2 mio. kr. delt mellem 
små 600 brugere).   
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Vi kan ikke få finansieret længere end 15 år, men vi er ikke i stand til at få finansieret så stort 
et beløb lige pt. Vi mener heller ikke at en stigning i havnelejen i den størrelse er nogen god 
løsning. 

En ny bygning ville derudover indebære at vores bebyggelsesprocent ville blive udnyttet til de 
yderste og formentlig blive overskredet (så en dispensation fra kommunen ville have været 
nødvendig for at gennemføre projektet). En ny bygning ville således begrænse os væsentligt 
i f.t. eventuelle fremtidige ønsker om mindre tilbygninger.  

Vi har selvfølgelig også drøftet en minimal løsning, nemlig renovering af de eksisterende 
bygninger, men det er ikke en mulighed, de gamle bygninger er i så dårlig og rådden stand så 
det aldrig kan betaler sig. Men de er jo også over 40 år gamle. Derfor har vi ikke forsøgt at 
hente priser ind på denne løsning.  

Disse gamle faciliteter fremstår også utidssvarende og opfylder ikke selv de mindste krav til 
en moderne arbejdsplads. 

Som alternativ til alt dette har vi nu, som bekendt fået mulighed for at overtage væsentlige dele 
af Dansk Sejl og Motors (DSM`s) faciliteter i havnen, herunder den store stålhal, telthallen 
samt kontoret, der er tilknyttet stålhallen. Det som bliver tilbage til DSM er den lille hal, der 
hvor Erik Foldager i sin tid havde værftet og som nu står opført på Google som Suzuki 
værksted, hvis nogen har været inde og kigge der, samt arealerne rundt om den, alt det andet 
helt op til parkeringen ved Watergames og Tæpper med kant, overgår til os.  

Bygningen rummer – med visse ombygninger – de faciliteter, som vi ønsker beskrevet under 
opførelsen af ny bygning, herunder f.eks. mulighed for behørige personaleforhold samt (måske 
særligt vigtigt) en rummelig værksteds- og maskinhal. 

Denne løsning har den umiddelbare fordel, at den ikke påvirker byggeprocenten i havnen med 
mere end ca. 80 etagemeter. Det giver noget fleksibilitet i f.t. det, som havnen i øvrigt måtte 
ønske sig at bygge til i fremtiden (f.eks. masteskur eller lignende). 

Hertil kommer, at løsningen potentielt er tæt på udgiftsneutral for havnen – hvilket jo bestemt 
ikke kunne siges om den anden mulighed, (en ny bygning til 8-10 mio. kr.) og klart heller ikke 
en lappeløsning af eksisterende bygninger. 

At løsningen er næsten udgiftsneutral skyldes, at havnen påtænker at kompensere for de tabte 
lejeindtægter fra Dansk Sejl og Motor samt for de finansielle omkostninger forbundet med 
overtagelsen af bygningerne ved at udleje den resterende del af hallen, nemlig 1200 kvm til 
bådejere, der ønsker deres båd opbevaret indendørs over vinterperioden. 

Regnestykket ser i grove træk ud som følger: 

Havnen har af sælger (DSM) fået tilbudt de nævnte bygninger til 3,5 mio. kr. (bestyrelsen har 
hyret en uafhængig mæglervurdering og har således fået valideret rimeligheden af prisen). Det 
vurderes derudover, at bygningen skal ombygges/tilpasses for 0,5 mio. kr.  dvs. 
overtagelsesprisen bliver på ca. 4 mio. kr. Finansieringen heraf er godkendt af banken, De 
500.000,- vi har afsat til ombygning, er de penge vi vil låne, vi mener ikke der er grund til at 
låne mere end højst nødvendigt. Hvis det kommer til at koste lidt mere har vi selv pengene til 
det, så vi ikke behøver låne yderligere. 
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Med udgangspunkt i det tilbud havnen har modtaget fra banken, vil det indebære en månedlig 
udgift på kr. 28.325,- (5.95 pct. i rente), eller godt 340.000 kr. om året (de 28.325,- kr. 
indeholder også afdrag på gælden over 15 år, cirka 12.000 kr. om måneden, hvilket jo ikke er 
en udgift i regnskabsmæssig forstand – til gengæld er driften/afskrivningen af bygningen ikke 
medtaget som en udgift). 

Hertil kommer, at havnen mister lejeindtægter fra DSM for i størrelsesordenen små 200.000 
kr.  

Alt i alt indebærer løsningen en udgift på cirka 5-600.000 kr. om året. 

Det er imidlertid vurderingen, at denne udgift delvist kan finansieres af udlejning af areal i den 
store hal ca. 1.200 kvm. (Hallen er på 1.500 kvm.). Under antagelse af at vi kan udleje til cirka 
425,- kr. ekskl. moms per kvm for en sæson, vil det indbringe havnen cirka 500.000 kr. i 
indtægter og udlejning af arealer i telthallen til klargøring og reparation af både til yderligere 
ca.kr. 70.000,- (Dette kræver dog at vi får godkendt telthallen, DSM ville have fjernet den inden 
salg, men det synes vi er en dårlig ide, hvis vi kan få den godkendt).  

Ud over lejen kommer der også håndtering af bådene, og da vi forventer at de fleste vil komme 
fra andre havne, som de gør i dag, så vil indtægten på håndteringen også stige og der har ikke 
tidligere været problemer med at leje arealerne ud, DSM har haft fuld belægning hvert år siden 
2014 til samme priser. Alle disse tal er sat efter laveste fællesnævner, vi vil dog ikke sætte 
forventningerne højere end de kan realiseres. 

Det efterlader i værste fald havnen med en nettoudgift på ca. 50-100.000,- kr. om året, hvis 
der mod forventning ikke skulle komme fuld belægning. Dette skal så ses i lyset af at havnens 
samlede årlige udgifter ligger i størrelsesordenen 5,5 mio. (altså i værste fald en udgiftsstigning 
på mindre end 2%). 

Risici: 

De ovenstående scenarier indebærer selvfølgelig en risiko. Den største risiko og økonomiske 
byrde knytter sig selvsagt til scenariet med opførelsen af et nyt domicil. Her har vi ingen indtægt 
til at kompensere for udgiften. Vi har måske yderligere den risiko, at arbejdsforholdene 
efterhånden er så uattraktive, at vi ikke kan holde på havnens personale, hvis vi ingenting gør? 

Der har også været bekymring omkring mulig forurening, men der ligger en geoteknisk rapport 
fra den 28/7-2014, prøverne er taget den 14/7-2014, altså før hallen blev opført, den fortæller 
at området var svært forurenet inden DSM rykkede ind i havnen. Men vi ved jo også at den 
samme forurening findes i hele havnen og i øvrigt også i alle de andre havne, vi har altså ingen 
umiddelbar forurening vi kan henføre til DSM`s brug af arealerne. 

Konklusion / Bestyrelsens anbefaling: 

Det er vores vurdering i vores egenskab af havnens bestyrelse og med vores kendskab til 
havnen, at scenariet med et køb af dele af DSM’s bygninger (inden for en ramme på maksimalt 
3,5 mio. kr. og en ombygning i omegnen af 0,5 mio. kr.) udgør en trods alt begrænset risiko og 
økonomisk byrde, fordi vi kan udleje en del af arealet som vi overtager. Samtidig får vi etableret 
en langsigtet løsning til gavn for såvel personale som havnens brugere uden at vores 
byggeprocent bliver berørt. Men derimod åbnet mulighed for andre senere byggerier / 
aktiviteter. 
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Det er vigtigt at vi forholder os til, at denne løsning ikke berører havnelejen. Vi har hørt flere 
sige at det medførte en stigning på 2000,- pr. år pr. plads. Det gør det ikke, uanset om der 
skulle komme en nedgang i udlejning af hallen, ligger det inden for den normale drift. Det er 
vores overbevisning, at der ikke kommer nogen ekstra udgifter i anledning af køb af hallen, og 
dermed ingen stigning i havnelejen. 

Det er en forudsætning, for at vi kan arbejde videre, at vi får en godkendelse fra 
generalforsamlingen i dag, men I skal ikke være i tvivl om, at hvis vi ikke kan få de fornødne 
tilladelser fra Brøndby Kommune, så trækker vi i nødbremsen. Vi har ikke lyst til at investere i 
noget som vi bagefter får problemer med.” 

ad 3. Indkomne forslag 
a. Køb af stor hal 

 
NL anførte herefter at bestyrelsen nu havde motiveret forslaget til bemyndigelse til at gå videre 
med projektet og der nu blev åbnet op for indlæg startende med OQ i forhold til det fremsendte 
materiale.  

OQ anførte indledningsvist:  

”Jeg har lige et par følgende spørgsmål. Det er mig der har delt den der seddel ud i, 
har fået dernede. Det er ikke mig der har stået for den alene. Det er en gruppe 
havnebrugere der har startet undersøgelsen pga. at der var en masse rygter og så 
satte vi i gang om der var hold i dem og ikke hold i dem, så vi ikke stod op og skulle 
undersøges med det. Disse rygter hvad vi så ikke har fundet der er hold i er altså 
kommet i den her skrivelse. Det er så den vi har udleveret til jer i dag og det håber vi 
da at bestyrelsen i hvert fald kan svare på. Men jeg har en lang række spørgsmål men 
ikke om jeg bare skulle tage en ad gangen. Hvad siger ordstyreren? 

NL besvarede kort at han skulle fremføre argumenterne i sit indlæg. 

OQ fortsatte:  

”Jeg har en hel del jamen. Jeg mener ikke, at der er klarhed over de ting bestyrelsen 
fremlægger. Jeg mener ikke, at de har leveret et regnskab eller et bygningsregnskab 
eller noget som helst. Vi har bare fået en skrivelse hvor der bare kommer nogle løselige 
tal. Vi har ikke fået nogen garanti for, at de overhovedet kan overholde det og vi mener 
med de ulovligheder hvad vi har set derovre som vi håber at de - ja vi kan jo ikke 
garantere at det er ulovligheder - men ja det er jo sådan set bare det vi lægger til grund 
for det. Jeg vil sige mistillidsvotum er sådan set blevet vedtaget af det flertal så derfor 
så kom det med i. Det bliver lagt i fordi at der var nogen der mente at det kunne stilles 
spontant, men hvis advokaten ikke mener jeg kan stille det spontant så tager vi det 
bare ud. ”  

NL fastholdt at det kan det ikke. 

OQ fortsatte: 

”Det er fint med mig. Så tager vi det bare ud. ”  

Der blev herefter afhold en kort pause 

Der var herefter følgende indlæg fra forsamlingen: 
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Rene Qvist (RQ) H-52:  

”Ja først og fremmest vil jeg godt takke Jean for fremlæggelsen og det ser jo i mine 
øjne ganske fornuftigt ud og så vil jeg så sige til Ole, at du leverer et dirgert værk den 
dag vi skal til generalforsamling og stemme om nogle forslag. Hvordan havde du tænkt 
dig, at vi skulle kunne finde ud af hvad er det du mener. Så får du ordet her og du 
fremlægger ikke noget og det savner jeg. Jeg vil godt vide hvad er det at vi skal stemme 
om ved dit forslag. ”  

NL bemærkede at der ville skulle stemmes ja eller nej til bestyrelsens forslag. 

OQ ønskede ordet herunder rammerne for debatten og NL redegjorde for at der måtte 
fremkomme indlæg for eller imod det stillede forslag der blev behandlet. 

OQ anførte herefter: 

”Jamen vi fik at vide hvor mange og at det var ikke så vigtigt hvor meget det kostede 
og det var ikke så vigtigt fordi man kunne tage noget over driften og så en halv million 
her en halv million der. Det var ikke så vigtigt. Derfor så undrer jeg mig lidt hvor mange 
penge vi har og det undrer mig også at de 2 skrivelser vi har fået. I den ene der skal vi 
bruge 300 kvadratmeter men når vi skal bygge nyt, så skal vi lige bruge 600 kan vi få 
et svar på det? 

Jeg har flere spørgsmål må jeg stille dem med det samme eller? 

NL bemærkede at det var ok. 

OQ fortsatte således: 

”Så har jeg også et om der er taget højde for brand i den - fordi når brandfolkene 
kommer skal der ligesom en klar brandvej der kommer ind. Det har vi prøvet at lave 
noget måling på og det kan vi se at der er ikke plads til særlig mange både. Så har 
man taget højde for det i den manglende udlejning fordi i den skrivelse vi har afleveret 
der har vi ikke så mange kvadratmeter så jeg ved ikke hvordan man vil redegøre for 
det. Og det næste det er så har man tænkt sig, at overholde BR18 
bygningsreglementet for det der undrer mig hvordan man kan lave det for en halv 
million man sparer ikke noget ved den bygning fordi når du overtager en bygning og 
laver en anvendelsesændring fra den status den bygning har i dag så er det det nye 
bygningsreglement der gælder og det vil sige det nye bygningsreglement for hele 
bygningen. Det vil sige vi skal have statiker og brandrådgiver - det gamle firma der har 
bygget det er gået konkurs - ikke noget af det kan vi bruge. Det er vi jo kommet med 
nogle beregninger på der er langt, overstiger det.  

Derfor så undrer det mig, at alle de tiltag man skal lave på den eksisterende bygning, 
at det lige pludselig er så billigt fordi i henhold til den skrivelse som vi ikke kunne se 
hvad BR18 (Det er dem vi har haft et beregnerfirma på) og det de regner frem til BR18 
koster det offentlige sidste år at bygge. Det var 17.500 kroner kvadratmeter og vi sparer 
ikke noget tværtimod kan det jo være en merudgift. For hvis du kigger i byggetilladelsen 
på den bygning hvad der ligger der, så er det nu så fundamenterne kan vi ikke engang 
acceptere for de står bare tilbage for den eksisterende bygning. Det vil sige rende 
fundamenterne kan være skadedyrsagtige og den anden kan ligge for spærene. Det 
vil sige vi har ingen garanti, at vi kan bruge den eksisterende bygning.  
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Det er næste spørgsmål jeg har. Det er så hvordan vi til generalforsamlingen 2018 kan 
få at vide - vi kan gå hen og finde et referat fra generalforsamlings møde - hvordan kan 
man så vide dét på generalforsamling i 2018 at det kostede 4,5 million og det kunne 
det bære uden at det overhovedet blev dyrere for havnebrugerne hvordan kan det lige 
pludselig ændre sig så galt. Det stiller store spørgsmål og vi kunne bygge for 4,5 million 
inden vi havde en Martins hal i spil og det blev ikke dyrere for havnebrugerne men nu 
lige pludselig skal vi komme til at koste 10 hvis vi skal bygge nyt og nu er vi tvunget til 
at købe en hal. Skal vi ville starte med dem her først?  

JN fik herefter ordet til besvarelse og anførte:  

”Lad mig prøve at starte med kvadratmeterne. Der er jo ikke ændret i det vi har brug 
for. Fordi de samme kvadratmeter får vi jo til eget brug i hallen. Vi tager hele den 1 del 
af hallen hvor vi skal have maskinhallen så de kvadratmeter der ligger som værksted 
og vi indskyder en etage - hvis vi får lov til det - i den ene side af hallen derovre og den 
kommer til at være på cirka 80 - 90 kvm. Vi når op på det samme kvadratmeterantal 
som vi har estimeret tidligere så det var kvadratmeterne. Det der også stod i det 
oprindelige oplæg med at bygge der stod der 5 til 600 kvadratmeter. Der har vi altså 
ikke lagt os fast på noget. Når vi i 2018 kunne sige, at vi forventede, at et byggeri på 
det tidspunkt måske ville ligge i en størrelsesorden af 4,5 million så var det inden at vi 
havde fået arkitekten Dan Hasløv (som i øvrigt har tegnet det her hus og har tegnet 35 
havne i Danmark). Da vi fik ham til at lave de her tegninger, så fik vi også et estimat 
på: hvad koster det at bygge det her. Og der blev det sagt det koster mellem 8 og 10 
millioner kroner. Så gjorde vi det, at vi kontaktede en anden arkitekt for at ligesom få 
verificeret det her. Nu er Dan Hasløv i sig selv en meget dyr arkitekt og så ville vi godt 
finde en der var lidt billigere. Så kontakter vi en anden arkitekt og det tilbud vi har fået 
af ham estimere stort set det samme som Dan Hasløv. Det er i øvrigt din egen arkitekt 
Ole.  

Så var der det med brand. Det er sådan, at hallen derovre når vi ændrer på den – ja 
så har Ole ret så skal vi opfylde betingelserne i byggeregulativet fra 2018. Selve hallen 
er opført efter bygningsregulativet i 2010 og den følger den. Det er jo også derfor der 
ikke ligger nogen ibrugstagningstilladelse på hallen, for det skulle man ikke have på en 
stålhal i 2010. Det har jeg fået på en mail fra kommunen i dag og udover det som vi 
har derinde, så forventer vi også at få lov til at bruge det som Dansk Sejl- og Motor har 
som kontor i dag. Det er 48 kvadratmeter den eneste hurdle der ligger i det, det er, at 
vi skal finde ud af om byggelinjen er overskredet på den del af det. Så det tænker jeg 
er svar på det. ” 

OQ fik atter ordet: 

”Det er mig igen - det undrer mig bare lidt, at mener man, så at den bygning der står 
derover nu hvor Dansk Sejl- og Motor har som kontor at den er lovlig og at den ikke 
skal overholde bygningsreglementet. For der bliver jo en ændring på den også. ” 

JN svarede hertil:  

”Jeg har ikke sagt at den er lovlig. Jeg har sagt, at vi skulle bruge den og det skal vi ud 
fra den betragtning. Der er 2 ting i den bygning vi lige skal gøre os klar. Den bygning 
har været i havnen i mange år. Den har bare stået der siden dengang da vi havde 
Michael Sandstød nede ved V-broen. Der stod huset dernede og så er den blevet flyttet 
2 gange efter og nu står den heroppe. Jeg talte med kommunen om den og ud fra de 
betragtninger, at hvis den ligger indenfor byggelinjen - ja så skal den opfylde nogle 
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betingelser. Det er klart men så skulle vi også gerne få den godkendt. Der skal ligge 
en byggeansøgning på den før vi kan få den godkendt.  

NL bemærkede herefter, at det var vigtigt, at alle kommer til orde, men at forsamlingen skulle huske, 
at forslaget var en bemyndigelse til bestyrelsen til at eventuelt kunne erhverve den her hal med en 
beløbsramme på 3,5 million + plus 500.000.  

JN fortsatte herefter: 

”Nej - vi snakker ikke 8 til 10 millioner på den hal derovre overhovedet. Det vi snakker 
om 8 til 10 millioner det var hvis vi byggede noget nyt, at vi vil have et estimat på 8 til 
10 millioner - ikke i forhold til den hal derovre. Den beløbsramme som vi arbejder med 
- vi har søgt et lån og det har vi fået bevilget forudsat selvfølgelig, at vi får lov af 
generalforsamlingen og af Brøndby Kommune og det lån er på 3,5 million nej faktisk 
er lånet på 3,3 millioner hvor vi skal give 3,5 for bygninger og så ud over det så får vi 
en kassekredit på halvanden million. Det er fordi det godt kan betale sig for os at have 
nogle af dem på en kassekredit og noget af det på lånet. Den kassekredit på halvanden 
million kroner der skal vi bruge en million kroner til at finansiere vores moms af købet. 
Men den million får vi tilbage igen på første momsangivelse i februar måned så der har 
vi jo pengene. Det er jo inden for den beløbgrænse de penge vi låner at vi vil køre det 
her projekt igennem. ” 

OQ fik ordet igen og anførte: 

”jamen jeg står undrende ved man ikke skal bruge ibrugtagningstilladelse fordi at jeg 
har skrivelse herfra teknisk afdeling oppe fra kommunen hvor jeg netop spørger på de 
der 2 haller og derfor så vil jeg gerne have du lige at du har dem med fordi der skal 
nemlig laves ibrugstagningstilladelse på den i 2002.”  

JN besvarede: 

”Den vil jeg godt tage med det samme. Jeg har en mail her som jeg har modtaget i dag 
fra Casper Toftholm som er direktør for Brøndby Kommunes teknik og miljøudvalg eller 
miljøforvaltning og han skriver til mig at ”Det er korrekt at der ikke er givet i brugsstilling 
tilladelse på selve hallen simple stålhaller skulle ikke have ibrugtagningstilladelser i 
henhold til BR 10 altså bygningsregulativet i 2010 kun godkendes og afsluttet ” - hvilket 
er gjort så. ” 

NL spurgte herefter om der var andre der ønskede ordet. 

Jørgen S. Jensen V-8 (JJ):  

”Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at hvis kommunen eller vrøvl bestyrelsen havde 
fremsendt alle de her mange tal der nu bliver slynget rundt i en eller anden form så jeg 
havde kunnet se dem inden jeg var kommet her. Fordi det jeg hører nu er at der bliver 
slynget det ene tal og det andet tal og det tredje tal og en låntagning og jeg ved ikke 
hvad frem. Det kan godt være det bare er mig der ikke kan rumme alle de tal i hoved 
på en gang. Jeg skulle gerne se dem også på papir inden generalforsamlingen. 

Peter Bodin I-7 (PB):  

Jeg er nysgerrig til hvad kommunen - hvad rolle har de - skal de svare på brand for 
eksempel brandforhold, miljøplaner og hvem, hvad er det kommunen skal godkende? 

NL bemærkede at det fremgik af vedtægternes § 12 og 13.  
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JN indskød: 

”Jeg tror det Peter han mente var, hvad skal de godkende i forhold til selve 
bygningerne. Det er jo sådan at alt hvad vi skal lave i de byggerier derovre. Det skal 
der laves en byggetilladelse på. Det vil sige vi skal lave en ansøgning med tegning og 
alt muligt til kommunen og så efterfølgende så skal vi have en byggetilladelse og når 
den byggesag så er slut, så skal det jo godkendelse af kommunen. Og ja det er det 
hele der var med i dag. ” 

NL bemærkede herefter at det ville være formålstjenligt at man prøvede at samle sine indlæg. 

OQ spurgte herefter: 

”Skal du ikke bestemme hvor mange gange jeg skal gå op? ” 

NL svarede herpå: 

”Ja det skal jeg faktisk. Det er faktisk det job jeg har fået i dag. ” 

OQ fik ordet igen og anførte: 

”Jamen jeg synes du står lidt utroværdig - var det også dig der sendte mig en skrivelse 
hvor du nægtede mig aktindsigt da jeg ville se simpelt tal og der synes jeg heller ikke 
du var vores advokat. Jeg henviser bare til jeg søgte aktindsigt så fik jeg en skrivelse 
fra ham 2 timer senere, at jeg måtte ikke se noget som helst. Jeg vil godt lige rette 
formanden i hans hovedregning fordi lige pludselig så siger han at den 300 
kvadratmeter plus 80-90 stykker bliver 5 600 der mangler altså lige 100.  

JN indskød: 

”De ligger i stueetagen – men det er lidt irrelevant at diskutere nu. ” 

OQ tog ordet igen: 

”Jo Jeg synes ikke det irrelevant fordi at jeg synes, at hvis vi køber en hal hvor vi står 
med en lovliggørelsessag og vi står med hele hallen altså. Vi skal overholde 
byggereglementet for hele hallen altså det tror jeg ikke at folk har forstået. Det er ikke 
vi kan ikke bare lige lave en lille ombygning - altså det er hele hallen. Vi skal starte 
forfra med når du ændrer anvendelse af en bygning. Så starter du helt forfra. Så det vil 
sige alt hvad den bygning hvad der ikke overholder bygningsreglement. Det kan vi 
starte med at rive ned og det er jeg sikker på at de ikke har undersøgt fordi ellers så 
kunne man ikke gøre det for en halv million. Jamen så siger du også det der med miljø 
at det havde du fuldstændig styr på. Jeg går ud fra at vi har miljøtilsynet hernede og 
give os en garanti inden vi går videre med noget som helst så vi ikke altså med de ting 
vi har set med det ulovlige afløb og det som jeg personligt mener der er et stort svineri 
specielt over for os havnebrugere. Jeg håber miljøtilsynet kommer ned og giver os en 
garanti inden havnen går videre med det her eller hvordan synes bestyrelsen at det er 
OK man bare har det der afløb eller vi ****** på miljøtilsynet eller hvordan forholder vi 
os bare så vi er sikre på vi ikke har den der sag hængende på halsen senere for det er 
jeg i hvert fald nervøs for. Vi har nemlig den erfaring at der tidligere var en ejer af en 
hal derovre nøjagtigt samme sted som har haft besøg af miljøtilsynet som har været 
udsat for det hvad vi skriver i skrivelsen han skulle grave en halv gange en halv eller 
en meter i radius af en halv meter ned så det ved vi det bliver gjort før. Så jeg vil gerne 
have et miljøtilsynet går det her 100% igennem inden vi overhovedet går videre med 
det her specielt når vi opdager det der svineri. 
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JN svarede herpå: 

”Jamen jeg vil da godt prøve, at svare på det. Altså punkt 1 så tænker jeg ikke, vi på 
noget tidspunkt har givet udtryk for vi var ***** ligeglade med det hele så den synes jeg 
nu du står med på egen regning det vil jeg da gå let henover. Med hensyn til det du 
refererer til med noget udløb derovre så alt hvad der måtte være i den hal nu som ikke 
er lovligt i forhold til det som Martin har beskæftigede sig med så er det ikke relevant 
for os. 

Det vi skal forholde os til det er de godkendelser vi skal have i hallen derovre det vil 
sige de pålæg som vi kan få fra kommunen af og det gælder både miljø og det hele. 
Så jeg kan ikke se hvad problemstillingen er i det her. ” 

OQ spurgte yderligere: 

”Miljøtilsynet skal ikke godkende inden vi går videre? ” 

JN svarede: 

”Jo da og nej det er jo ikke det er jeg siger - du skal høre efter hvad jeg siger. Jeg siger 
at vi skal have alle de her godkendelser alle de her forhold skal være belyst inden at vi 
går videre. Vi får heller ingen godkendelse af kommunen før alle de her ting bliver 
belyst. ”  

Lars Jonasson R-6 (LJ) fik herefter ordet:  

”Godaften Lars Jonasson kaldenavn Jonas. Jeg har en båd på R-6. Her i aften der har 
jeg sådan lidt haft en oplevelse af, at der har været partiledermøde nogle af jer kan 
måske genkende det der bliver slynget lidt tal og lidt argumenter rundt og jeg må ærligt 
tilstå jeg har ikke en Kina-mands chance for at gennemskue hvad der er fugl og fisk 
her og det jeg tror der er flere som kan følge mig i. Skal jeg være ærlig så synes jeg 
rent faktisk at Rune Cederstrands forslag om at skubbe generalforsamlingen 3 uger 
sådan så man ligesom kunne have afklaret hvad der egentlig op og ned i den her 
historie, det var et meget godt forslag men jeg forstår at det tog er ligesom kørt. Det 
som jeg så kun kan håbe på fordi jeg skal være ærlig. Jeg har haft båd i havnen i en 
6-7 års tid og jeg synes vi har noget dygtigt personale. Jeg synes vi har en god 
havnefoged og en god havneassistent og det virker på kontoret oppe ved Jette ellers 
kan man altid komme med en kage hvis man skal have det til at gå lidt hurtigere. Så 
jeg kan godt ønske at vores personale får nogle bedre forhold fordi jeg kan da også 
godt se den bygning der er deroppe det er sgu da ikke noget kønt syn. Omvendt så 
synes jeg ikke, at vi skal købe katten i sækken, men jeg synes bare ikke den her 
generalforsamling har givet mig forudsætningerne for, at stemme A eller B om vi skal 
synes det ene eller det andet. Jeg kan sagtens følge bestyrelsens indstilling og sige 
jamen det der lyder meget fornuftigt men jeg kan også se hvad det er der foregår i det 
der stykke papir noget omkring brandtilsyn og miljø og så videre. Ja jeg har sgu ikke 
så stor en tænkehat, at jeg har styr på hvad der er fugl og fisk i den her historie. Så jeg 
kan kun håbe på, at skulle det ene eller det andet forslag bliver vedtaget fordi de skal 
stadigvæk have styr på arbejdsforholdene for personalet jo så kan jeg kun håbe på, at 
man vælger at sætte sig ned omkring det runde bord og så drøfte hinandens 
argumenter og få undersøgt tingene til bunds fordi når den ene siger A og den anden 
siger B og begge 2 refererer til den samme myndighed nemlig Brøndby Kommune. Så 
er det sgu også svært for alle andre der sidder her på generalforsamlingen og blive 
klogere på et højere plan og den tror jeg også der er flere der kan følge. Det er ikke 
sådan, at jeg plæderer for at man skal stemme det ene eller man skal stemme det 
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andet. Jeg kan bare håbe på at vi får afklaring på hvilke forhold hvilke regler hvilken 
lovgivning som der måtte være om det være sig miljø om det er brandmyndigheder og 
om det er bygningsregulativer og hvad det nu ellers kan være. Og som sagt Rune, det 
var sgu en god ide med at skubbe den der for 3 uger siden så vi var blevet noget 
klogere. Jeg kan godt følge den med at på vej op ad trappen og ja nogle fik og man 
kan godt sige det var det er måske lidt fravær af rettidig omhu men omvendt så kan jeg 
også godt forstå at hvis resultaterne først er kommet ind med firetoget ja så kan man 
jo ikke præsentere dem for jer. Jeg ved egentlig ikke, hvad det er jeg prøver, at sige, 
jeg håber bare på, at vi kan gå herfra uden, at der er nogen der brækker arme og mister 
tænder og hvad det nu ellers kan blive til og herfra tilbage til dirigenten. 

Adam Abbas Z-13 (AA): 

”Der er mange her i havnen der ved hvem jeg er. Jeg har 2 havnepladser og jeg er 
bådmekaniker. Samtidig, de fleste – havnefoged, bestyrelsen - mange folk ved hvem 
jeg er. Jeg laver både her i Brøndby havn helst ikke nok. Det er sådan set at jeg har 
været her i mange år så jeg ved faktisk hvad det er der foregår her. Det der er vigtigt 
for os, er at vi holder os til det bedste som kommer til at ske for havnen. Hvor mange 
ting vi har set ud over at jeg er bådmekaniker, er jeg også økonomichef.  

Jeg har arbejdet som økonomichef i 17 år så det med som mange snakker om tallene, 
at vi skulle have fået tallene før og vi skulle have læst på det og set på det. Det kan 
være ligegyldigt så længe havnen har skrevet, at de ikke kan påvirke os hvis vi skal 
købe den her hal. For eksempel kan det ikke påvirke os økonomisk at vi skulle betale 
2000 mere fordi det kommer ikke til at ske og det står tydeligt og klart. Det har 
formanden også forklaret også medmindre vi bygger noget andet som kan koste os 
mere eller flere penge til årlig betaling af vores havneleje eller jeg ved i hvert fald fra 
mig selv at jeg vil ikke betale ekstra for jeg har 2 havnepladsen 4000 kroner det skal 
du betale. Så det kan være en fordel at vi tager for eksempel det tilbud vi har i dag med 
at accepteret og respekterer hvad vores bestyrelse den laver og arbejder fordi det kan 
være praktisk. Det er meget svært at arbejde som bestyrelse fordi det er ikke alle der 
er enige og virkeligheden er ikke ligesom teorien når man snakker og eller skriver et 
stykke papir men vi kan jo selvfølgelig også lære dem at give vores mening. Det er 
derfor selvfølgelig vi har også selv valgt bestyrelsen. Det er dem der skal være her og 
dem der ikke skal være her. Jeg synes faktisk vi må lige tænke os lidt om hvad det er 
at der kan være godt for havnen og det er det vigtigste fordi ligesom Ole sagde at vi 
skal sætte en pris på hvad bestyrelsen gør for os og det er det vigtigste synes jeg 
faktisk. Vi skal ikke stå og bare kommer med lufttal og snakke og så bare for at så vi 
ikke kommer ikke frem. Så for mig faktisk som en med min erfaring som bådmekaniker 
også i flere havne fordi jeg kører rundt hver dag til 5 - 6 havner mindst og jeg ved hvad 
der foregår. Vi har her det der foregår i Brøndby havn. Det er de bedste der foregår 
med ændringer selv de folk der arbejder her lad os sige lad mig lige sige det klart og 
tydeligt og Jesper og Henrik det går perfekt med dem og så alle folk får den hjælp de 
har brug for. De er meget tålmodige lad os ikke glemme de her ting og så tænker jeg 
kun på de tal som ikke skader os alligevel når man siger det er en ting der ikke skader 
os økonomisk, så er det ikke noget vi behøver at tænke på og jeg takker for ordet. 

Erik Foldager P-21 (EF):  

Jeg synes det hele er lidt svævende. Jeg er lidt bekymret for hvad det er vi giver 
bestyrelsen lov til jeg synes jeg mangler at få et maksimum tal for hvad det er. Vi har 
fået at vide hvad vi skal give for hallen. Vi har fået at vide hvad der skal optages af lån 
og at noget moms. Er der moms på hallen. Jeg kunne godt tænke mig at vi gav 
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bestyrelsen et maksimumbeløb de måtte bruge og hvis I kigger ud over det beløb så 
var det slut så kunne de ikke gøre mere. 

NL bemærkede at det var bemyndigelsen til låneoptaget der blev diskuteret 

EF ønskede herefter at have ført til referat - at det kan ikke overstige 4,8 millioner.  

NL bemærkede at havnen (og bestyrelsen) ikke kan optage lån uden generalforsamlingens 
bemyndigelse.  

OQ (opråb fra salen) Man kan tage det af driften! 

EF anførte herefter: 

”Vi har lige fået at vide at man kan tage lidt fra det vi har. Vi skal have af vide hvor 
meget kan det koste. Du kan ikke altså du kan ikke bare tage mikrofonen fra mig fordi 
du begynder at svare på bestyrelsens vegne så nu skal vi have af vide om du er dirigent 
eller om du er bestyrelsen.  

Det syntes jeg er væsentligt om du svare på bestyrelsens vegne. ” 

NL bemærkede at han alene kunne svare på vedtægternes vegne.  

JN bemærkede: 

”Så vil jeg godt præcisere, at det vi snakker om det er et lånebeløb på 3,3 millioner og 
en kassekredit på 1,5 million. Det er det vi snakker om. Det er beløbsrammen. ” 

Niels Kock P-3 (NK): 

”Godaften jeg hedder Niels. Jeg er fra P-3. Jeg vil bare sige tak. Jeg er forholdsvis ny. 
Jeg har været her et par år så der er ikke så mange af jer der kender mig. Det er jo 
sådan, at der er nogle processer for de her ting. Den første proces er at bestyrelsen 
får en god ide. Der starter tingene. Så skal det godkendes dvs. man skal i banken – 
jeg ved ikke om I har prøvet dette. Jeg har prøvet. Jeg har også været oppe for nylig 
og det bliver ikke nemmere. Det vil sige når man skal låne nogle penge så bliver der 
stillet nogle krav men du får ikke lov at låne penge medmindre du har en fornuftig case 
og prioritere på og det vil sige du får en beløbsgrænse og når du har den 
beløbsgrænse, så kan du sætte gang i projektet. Det er ligesom de processer der 
starter. Det er ikke ret meget anderledes end hvis det er hjemme i vores husholdning. 
Det der er forskellen. Det er det her er en forening og den er drevet af en bestyrelse 
og de varetager vores interesser. Det skal de gøre ellers er der et eller andet galt. Der 
sidder også en revisor og der sidder en advokat og advokater de er sjældent 
behagelige. Det er bare sådan det er og det er derfor de har det erhverv de har og så 
kan man sige når man så kigger på byggetilladelse som man kigger på alt muligt andet 
så får man jo ikke lov til bare at bygge altså jeg kan jo ikke gå ud og sige. Jeg vil bygge 
et hus oppe i skoven fordi der ligger en fed sø. Altså det kan man jo ikke. Jeg skal have 
en byggetilladelse og der skal jeg indgive nogle rammer for hvad det er jeg vil opføre. 
Når jeg har gjort det, så får jeg en byggetilladelse. Det vil sige jeg får en godkendelse 
til, at bygge det jeg gerne vil bygge, så er det godkendt af kommunen og så er risikoen 
minimeret. Det samme gælder hvis det lige pludselig bliver lidt dyrere. At priserne, 
stiger så skal bestyrelsen jo have godkendt en ny beløbsramme som skal godkendes 
– i banken hos revisoren hos advokaten dem der er i bestyrelsen og så i banken. Ja ja 
og så kommer det op på en generalforsamling og alt muligt andet. Så der er nogle 
processer der ovenikøbet er langt længere i sådan en forening som den vi er i her og 
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det er bare det jeg tror, at vi skal have for øje, at det sikrer os. Det er bare det der virker 
naturligt for mig og når jeg kigger på en investering som Dansk Sejl- og Motor jamen 
så tror jeg også at jeg vil give 3,5 million for det altså og det er bare sådan en vurdering 
og jeg er jo ikke særlig klog. Jeg er ikke den hurtigste knallert på havnen eller hvad 
han sagde ham der var før mig men det var bare lige mine tanker. Tak for det. ” 

Jakob Dalsgaard X-6 (JD): 

Hej det er jo nogle fine tal og det er en masse beløb og det kan være rigtig svært at 
forholde sig til. Jeg er søn af en revisor så jeg ved det kan ikke betale sig at 
argumentere imod dem. Jeg synes, at hvis havnens personale skal til at drive en 
udlejningsvirksomhed så ændrer vi jo også på hvad de skal rende rundt og lave og det 
synes jeg ikke vi har snakket om. Havnens personale er vel også til for at varetage 
vores interesser. Skal de så til at finde kunder holde det vedlige løbende. De 2 beløb 
er selvfølgelig meget forskellige men det er også 2 meget forskellige varer vi får når 
man - jeg har ikke været her så længe - når man ankommer til Brøndby Havn så har 
man en fornemmelse af at havnekontoret må da ligge i den her gule bygning der 
matcher alle de her skure som vi har.  

Det ville være indlysende for mig hvis det var sådan, at der blev bygget en bygning 
som matchede den her gule bygning. Sådan at der var noget harmonisk og det tror jeg 
også er det der ligger i hvad kommunen mener der skal bygges hvis der skal bygges 
noget mere i en eller anden form for harmoni hvad leverer vi videre og jeg ved godt at 
det koster nogle penge. Det er jo ikke nogen god forretning at have båd vel sjældent 
og jeg ved ikke om beløbene er rigtige. Det er også svært at spå specielt om fremtiden 
det sagde Storm P. Der kan ske rigtig rigtig mange ting. Jeg vil gerne tale lidt følelser 
ind i det her og for mig der virker det som om at vi skifter en rød barak ud med en blå 
barak. Den øvelse den synes jeg ikke at det er værd. Jeg vil egentlig hellere gå skridtet 
og så få en smuk bygning sådan at man har en havn man kan anløbe til hvor man 
sådan siger det er harmonisk. Altså vi rykkede åbenbart havnekontoret ud fra den her 
bygning for at give plads til nogle klubfaciliteter og det synes jeg var et rigtig rigtig smukt 
træk. Nej - godt jamen så har jeg taget fejl. Jeg har ikke været her så længe men det 
kunne være rart hvis det var vi kunne give personalet en bygning som var en blivende 
bygning af sten og ikke en blå barak foran en stålhal. Tak det var bare det. Tallene vil 
jeg helst ikke forholde mig ret meget til men følelserne.  Det er jo derfor jeg har fået 
båd for helvede. ” 

Thomas Rasmussen L-12 (TR):  

Jeg synes egentlig godt jeg vil starte med at rose bestyrelsen for at se muligheder her. 
Det synes jeg de fortjener. Når man hører de 2 indlæg og hører bestyrelsens indlæg til 
fordel for at købe hallen. Ole’s indlæg med bekymringer så ser jeg umiddelbart ikke 
nogen modsætninger. Det jeg hører det er, at bestyrelsen eller Ole ønsker ikke at man 
går videre før man er sikker på hvad det er man køber og der ser jeg ikke nogen 
modsætning i forhold til det bestyrelsen foreslår overhovedet. Jeg vil rose Ole og alle 
dem som har lagt noget arbejde i at få bragt de bekymringer frem fordi det er fint det 
skal vi have frem. Jeg ser ingen modsætninger i det og jeg hører heller ikke at 
bestyrelsen vil gå videre med at købe hallen hvis ikke rammerne er til det. Jeg kunne 
godt tænke mig, at vi er præcise omkring det vi vedtager. Det forslag der er sendt ud, 
lyder køb af hallen - det vil sige - sat på spidsen - vedtager vi det så - skal bestyrelsen 
købe hallen. Jeg synes godt vi kunne præcisere i aften indenfor rammerne af forslaget 
at bestyrelsen bemyndiges til at købe hallen hvis den inden for den budgetramme vi 
sætter, lovligt kan benyttes til det vi ønsker den kan benyttes til og det vil sige alle Ole’s 
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bekymringer skal undersøges. Nogle af dem er måske allerede blevet tilbagevist andre 
er måske ikke. Men inden bestyrelsen sætter underskrift på købet af hallen, så er det 
undersøgt og hvis ikke den kan benyttes til det vi ønsker indenfor den ramme vi 
vedtager i aften, så er det en ny generalforsamling og det jeg hører det er, at der kører 
lidt moms frem og tilbage men nettoprisen for hallen inklusive istandsættelsen det er 4 
millioner. Der er behov for en yderligere finansiering af moms i en periode. Det er derfor 
vi ligger på 4,8 som jeg hørte men nettoprisen den varige pris vi skal finansiere ved 
lånoptagelse det er 4 millioner. Jeg har læst i forslag at det var 3,5 plus 0,50 til 
istandsættelse uanset om det hedder 4,8 og det kan jeg også godt leve med, så skal 
vi bare være meget sikre på hvad det er vi stemmer om og vi skal være sikre på, at det 
vi gør i aften det er, at vi kun giver bestyrelsen den myndighed til at gå videre med at 
købe hvis alle de bekymringer der er blevet rejst kan tilbagevises og den kan bruges 
til det formål vi ønsker lovligt også med kommunens godkendelse inden for den 
budgetramme. Jeg er ikke sikker på at vi skal forlade os på at kommunen varetager 
alle vores bekymringer. Det er vi sådan set nødt til også selv. Som jeg læser 
vedtægterne, så er kommunen mest på banen når vi nyopfører. Det gør vi jo ikke her.  

Der køber vi en eksisterende hal men uanset hvad, så er det jo os der skal bestemme 
hvornår bestyrelsen må sætte underskriften på købet og jeg synes vi skal bestemme 
at den skal sættes den underskrift når alt er undersøgt og budgettet holder og ikke 
mere end det. Så lige et sidste pip - jeg havde faktisk en båd i hallen her i vinter så jeg 
er en bruger af hallen og derfor vil jeg også godt komme med lidt bemærkninger om 
det selvom vi på et senere tidspunkt her skal godkende havnetakster og så videre. Jeg 
synes faktisk det virker dyrt det der bliver lagt frem - ikke?  

Jeg lejede pladsen af Martin. Jeg fik taget båden op den stod på et fint stativ den blev 
sat i vandet igen. Jeg vil godt medgive det stod lidt trangt derinde jeg kunne godt have 
brugt lidt mere plads men umiddelbart synes jeg det virker til at de priser der lægges 
frem hvor det er den rå pladsleje der koster 532 kroner pr. kvadratmeter hvis der dertil 
skal lægges stativer og så videre så bliver det faktisk dyrere end det jeg lige har oplevet 
og der kunne jeg måske godt appellere til at man ikke er prisførende overfor 
medlemmer. Men det er mere en egoistisk tanke. Men min bemærkning omkring selve 
forslaget det synes jeg gør at vi rent faktisk i aften kan ende med at vedtage et forslag 
hvor bestyrelsen ikke får lov at købe noget hvor der er bekymringer der ikke er blevet 
undersøgt. ” 

JN svarede her: 

”Jeg vil godt lige svare på det her. Jeg vil godt lige vende tilbage til bestyrelsens 
beretning hvor vi også siger, at vi har ingen intentioner overhovedet om, at købe noget 
som ikke - kan - skal - vil blive godkendt og som ikke bliver godkendt af Brøndby 
Kommune. Alt hvad vi overhovedet bevæger os indenfor det skal være godkendt. Vi 
har ingen intentioner i bestyrelsen om, at der skal være noget i Brøndby Havn der ikke 
er lovligt - det vil jeg godt fremhæve - så selvfølgelig vil alt blive undersøgt - selvfølgelig 
vil alt det - hvis vi køber – så vil det blive godkendt. Det vi har brug for det er at få et go 
til at arbejde videre og til at få Brøndby Kommune på banen og så i øvrigt få alle de 
godkendelser vi skal bruge. Så selvfølgelig vil vi have alt undersøgt. Vi er ikke uenige 
i de bekymringer som Ole har lagt for dagen her i aften. Vi er ikke uenige i dem fordi vi 
har da også selv bekymringer og vi vil da gerne have undersøgt det hele så fuldstændig 
som du (jeg har glemt hvad du hed) fuldstændig som Thomas sagde så er det en 
beløbsgrænse vi skal have fastlagt. Det er det vi skal stemme om. Vi skal vi købe den 
hal. Vi skal ligge inde for det her lånebeløb som vi har. Ganske kort til Thomas omkring 
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vores prisestimat – vores budgetter er lagt ud fra de beløb som er oplyst af Martin. Det 
er de tal vi har fået af Dansk Sejl- og Motor. 

Henrik Bengtsson (L-1):  

”Så det her forslag om køb af hal. Der er sendt ud for 3 uger siden. Der står der 3,5 
million plus en halv million og det er det som man skal som man kan stemme om i 
aften. Så vil jeg gerne høre vores advokat? Kan man stemme om 5 millioner i aften. 

NL bemærkede herunder at bemyndigelsen var på låneoptaget. Så man kan stemme om 4 
millioner. 

HB fik herefter ordet igen:  

”Så det man kan give bestyrelsen lov til det er, at købe en bygning og max bruge 4 
millioner og deri ligger en plan for at få det hele lovliggjort og opført. ” 

JJ fik ordet igen: 

”Nu blev der før spurgt til det her med lovliggørelse og miljøsikring og alle de her andre 
ting. Hvad nu hvis - og jeg ved godt det er et tankeeksperiment - men lad os nu sige at 
vi køber hallen og begynder at sætte den i stand og hvad vi ellers gør og der så dukker 
nogle ærgerlige miljøhensyn op som vi skal tage. Det vil sige miljømyndighederne 
kommer og siger der skal i gøre en hel masse ting. Det er en stor ekstraomkostning. 
Kan vi så gøre krav gældende over for DSM eller hvordan og hvorledes med det. Så 
vi ikke som havn får en stor merudgift for at skulle oprense en masse jord. Det synes 
jeg er et interessant spørgsmål. På samme måde har vi også spørgsmål omkring det 
her med brandsikkerhed. Vi skal have brandmyndighederne ind hvor meget plads har 
vi så reelt igen. Jeg har kigget i Ole’s skriv her hvor meget plads har vi reelt vi kan 
udleje til både og hvor mange både kan vi så stille op og hvad er vores lejeindtægt. 
Ole stiller jo et stort spørgsmålstegn ved om den lejeindtægt er så stor som Havnen 
har beregnet den til.  

Det er derfor igen som jeg sagde tidligere. Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at se 
alle de her beregninger og alle de her tal sat op systematisk i stedet for bare at blive 
kastet rundt i et eller andet med indkaldelse og et eller andet referat. ”  

JN svarede: 

”Med hensyn til det der miljø. Så jeg er nødt til at sige til Ole, at jeg vil gerne have den 
der rapport på det som I lige har fået undersøgt derovre. Den må du jo have. Den synes 
jeg du skulle have sendt til mig i forvejen, men lad nu det ligge. I øvrigt så ligger der en 
rapport fra Geo Syd, en geoteknisk rapport over de jordbundsundersøgelser der er 
lavet og de her jordbundsundersøgelser de er gennemført den 14. juli 2014. Det der er 
pointen i det her. Det er at de her undersøgelser er jo lavet inden, at Dansk Sejl- og 
Motor er rykket ind derovre. Hvis vi så skal kigge på hvem er så skyld i den, så skal vi 
til at kigge os lidt rundt og så sige jamen hvem må så have lavet den forurening. Det 
er jo faktisk en forurenings kvalitet 4 der ligger på de områder og lige nøjagtig de 
områder som Ole og dem han har fået taget prøver af de ligger i en forureningsklasse 
4 og det er en så kraftig forurening. Det ligger der i hele havnen - skal vi nu kigge på 
hvem der så har lavet den forurening. Hvem har været der før Martin? - det var Erik 
Foldager! Skal vi så have ham til at betale for en oprensning eller skal vi gå endnu 
længere tilbage og sige hvem var der før Erik Foldager - jamen der var vi og det vil 
sige, at den forurening som ligger der over i den jord der og som også ligger i resten 
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af vores havn. Den har vi selv lavet og ikke nogen andre. Hvis vi har et eller andet med 
den undersøgelse som at man kan sige at det her det er 100% Dansk Sejl- og Motor 
der har lavet den her forurening da de har lavet et ulovligt afløb. Det har de fået besked 
på at fjerne og har de lavet en forurening her hvor der skal renses et eller andet op. 
Jamen så har vi jo den klausul i den kontrakt som vi har med Dansk Sejl- og Motor, at 
de står til regnskab for de penge som de kunne komme til at skylde havnen i forbindelse 
med eventuelle verserende sager. Så et eller andet sted synes jeg også vi er garderet 
der. Det var bare lige det jeg ville sige til ham. ” 

AA fik ordet igen:  

”ja så er det jo mig igen. Vi har faktisk hørt flere ting som jeg lige synes, at økonomisk 
kan man sige det igen - det skader ikke nogen at lave noget bedre til havnen selvom 
der måske er flere der synes de lige skal diskutere de her numre og tal for hvorfor har 
vi ikke diskuteret det før.  

De her nummer og tal og lige meget hvad de er. Det kan man ikke bare lige diskuteret 
med 200 mennesker sådan der - bare når vi sidder i en forsamling. Det er nemmere at 
tage diskussionen med måske 10-15 stykker som er blevet valgt af os som medlemmer 
i havn som vi selv har valgt til bestyrelsen. At vi stoler på vores bestyrelse så de værsgo 
kan komme videre. Er det ikke sådan, at vi stoler på vores bestyrelse så må vi bare 
sige nej og det kommer vi også til at vælge hvad man vil om det er ja eller et nej. I 
forhold til forretning og værdi koster i forhold til bådpriser (jeg ved ikke hvem det var 
der har snakket om det her) Bådpriser her i Brøndby Havn det er de billigste bådpriser 
i opbevaring der findes i forhold til her i Brøndby Havn - Ishøj Havn og Greve Marina 
selv hos Princess i Greve Marina. Der er det nogle andre priser vi snakker om og så 
kommer du ned til Lynetten og Refshaleøen. Der koster de 5000 kroner om måneden 
på en lille speedbåd og kommer de op så koster de mange penge. Så det her med at 
drive en forretning som erhvervsmæssigt kan ikke sammenlignes med noget en Havn 
eller en forening køber og det er lidt forskelligt i forhold til hvordan man skal regne det 
ud økonomisk. At være forretningsmand det er svært og vi har 15 mennesker. 
Budskabet forretningsmand er hvis vi har en bestyrelse som skal købe. At være 
forretningsmand er for eksempel for at købe den her hal fra Martin fra Dansk Sejl- og 
Motor. Vi har en bestyrelse der har regnet tingene ud der har set tingene hvordan de 
skal se ud og de synes 1 2 3 4 punkter som vi har fået at vide flere gange. Der synes 
jeg lige, at vi skal også lige tænke os en lille smule om hvordan de skal godkendes og 
dit og dat og det har de fået os i gang med at arbejde sammen med kommunen for at 
få alle de godkendelser der kræver. Så jeg har faktisk - Jeg synes lige der er nogle 
gange, at vi ikke skal presse mere for ligesom praktisk så er det også svært i teorien. 
” 

Stig Forup (SF) I-16:  

”Jeg vil først sige, at jeg synes det er en knaldgod ide med den her hal og under de 
forudsætninger selvfølgelig, at alle rammer holdes, men jeg har en bekymring Jean. 
Du står heroppe og siger at de bygninger vi bruger - jeg holder meget af Jette kan jeg 
sige - holder meget af Jesper som ikke er her og Henrik.  Du putter dem ind i plumrådne 
bygninger, der ikke, er værd, at slå et søm i. Det vil sige, får vi ikke den her hal så skal 
du ud og finde nogle pavilloner med det samme og sætte de mennesker ind i. Jamen 
du sagde, at det var plump råddent og det er ikke værd at sætte et søm i. Så kan man 
sgu heller ikke sætte mennesker ind i. ” 

EF tog ordet igen: 
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”Min bekymring går på det der med - vi kan godt finde ud af nogle udgifter og få det til 
at passe, men vi skal også have nogle indtægter for at det går i nul som man siger og 
jeg har lidt svært ved at se hvordan det kommer til at fungere med det at når man skal 
have flugtveje og de andre ting på plads så jeg synes at vi sætter en forudsætning op 
som er meget meget vanskelige og garantere og hvad sker der hvis vi kun får det halve 
ind for eksempel. Det kunne jo være rart at høre hvad det vil koste os havnebruger. ” 

OQ fik ordet igen: 

”Nå for jer der hader mig ved at den skrivelse der er blevet sendt rundt i dag, vil jeg 
lige sige at jeg har arbejdet indenfor ejendomsudvikling i 22 år nu og ikke lavet andet 
end at bygget hver eneste dag jeg stod op - lige foruden de 2 år jeg var ude og sejle 
langt - så jeg ved med 100% sikkerhed at vi ikke kan lave personalefaciliteter for en 
halv million.  

Det er derfor jeg står her for det er simpelthen så useriøst og jeg ved at bare de 
skærpede krav til brand derover vil medføre en udgift på næsten 400.000 så er der kun 
100.000 tilbage hvis bare ikke noget inde i den bygning om vi har bygget den derovre 
eller om vi har bygget den her. Vi skal have samme isoleringskrav. Vi skal have 
genvæktsanlæg. Vi skal have ABA anlæg. Det en kæmpe bare brandgodkendelsen 
som derovre får brandteknisk hvis du skal have en brandteknisk rapport der over fra vil 
der komme en regning på 75.000 og den skal vi have på hele bygningen fordi vi ændrer 
anvendelsesform. Jeg har ikke lavet andet i 22 år og det er derfor jeg står her og det 
er også derfor at de tager fat i mig inden I overhovedet høre noget om den her hal fordi 
vores egen bank ikke vil være med til lånet så skal jeg hjælpe dem med at finansiere 
det og så bliver jeg allerede nervøs der men nu har jeg så hørt at vi har fundet en 
anden bank eller det er jeg heller ikke bekymret for men jeg er meget meget bekymret 
for at de ikke kan holde sig inden for den halve million for jeg kan simpelthen ikke se 
hvordan det kan lade sig gøre. Det koster over 200.000 bare for materialerne hernede 
til terrassen. Jeg kan simpelthen ikke, det er simpelthen fysisk umuligt at lave for de 
penge, det tror jeg simpelthen ikke på og det er det jeg er meganervøs for fordi hvis 
det ikke lykkedes dem og vi stemmer ja til det her så står vi og skal tage det af driften 
så skal vi alle sammen betale for at det kommer til at lykkes og det er jo det jeg ikke 
rigtig kan lide ved det fordi at der er ****** mange ting der halter i forvejen. Broerne er 
ved at falde fra hinanden. Fliserne hopper og danser siden 2008 og hvis vi skal til at 
tage det væk fra havnepersonalet og til at --- du skal ikke afbryde mig jeg afbryder jo 
ikke dig og derfor kan jeg godt lige fortsætte --- og derfor så havde jeg jo forestillet mig, 
at når vi bare kom op og slynger sådan nogle vanvittige priser ud - en halv million jeg 
havde da forestillet mig at havnen havde fået lavet nogle tegninger på det. Der lå nogle 
tilbud inde fra nogle håndværkere. Vi havde et tilbud inden fra en rådgiver. Vi har tilbud 
inde fra en brandtekniker. Vi havde tilbud inde fra hvad et sprinkleranlæg koster og at 
alle de tilbud fik vi forelagt inden vi gik hen og bare sagde ja til at vi kan bygge noget 
for en halv million. Det er jo fuldstændig vanvittigt bare tagrender på den bygning prøv 
at forestille hvad de koster når det er 500 kr. meteren. Dertil vil jeg så sige, at jeg synes 
også lidt når den hal kun har kostet en halv million og den står på eller halvanden 
million og den står på vores egen jord, at den er blevet 2 millioner mere værd. Stål der 
har en levetid på 30 år åh så 40 år okay hvis du ejer den så stiger den lidt mere og 
mere værdi på 39 år - bom så er den nul kroner værd. Det giver jo ikke nogen mening, 
at noget vi selv ejer jorden at stål bliver mere og mere værd det giver jo ingen mening 
den skal jo afskrives. Ja jamen det var sådan set det og så vil jeg bare lige sige at det 
var havnen selv det var ikke sejlklubben. Det var mig der var med til at stå for byggeriet 
hernede sammen med mange andre. Det var havnen selv - vi ændrede ikke noget for 
havnen og vi havde ikke tænkt os at smide Jette ud. Det var havnen selv der sagde - 
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hvis I vil bygge dernede så rykker vi ud. Jette, hun kunne for den sags skyld stadigvæk 
være bleven siddende nede i lokalet og det tror jeg hvis det var der det hele knækkede 
så er vi i sejlklubben nok så large så vi kan finde en mulighed så Jette kan komme 
tilbage hvor hun sad før hvor der er varme og lignende ting. Så det er ikke os der har 
smidt Jette ud. Jeg er nervøs for de 500.000 kroner. Fordi jeg tror simpelthen ikke på 
at det kan lade sig gøre. Det er fuldstændig håbløst og derfor så mener jeg at der ikke 
må foregå noget som helst før der er fuldstændig styr på at alt ligger timet og tilrettelagt 
og der er lavet udbudsmateriale. Alt ligger klar og alt det skal der regnes på og inden 
du overhovedet går i gang for, ellers så er det simpelthen så sindssygt. Det er for 
sindssygt bare at slynget en halv million ud du får ingenting for en halv million i dag. 
Det var det. ” 

RC fik ordet igen:  

”Jeg har bare et spørgsmål. Foran den store hal der ligger - der står der nogle 
containere på en betonplade der er støbt og vi har heller ikke snakket om den telthal 
som man også vil have med som jeg mener måske ikke er i allerbedste stand hvor der 
også er et stykke gulv. Er der overhovedet styr på hvad tilladelser der er til det. Tak”  

JN besvarede: 

”Det har vi jo svaret på en gang Rune men jeg gør det gerne igen. Containerne - dem 
der ikke må være der de kommer selvfølgelig væk. Telthallen dernede den ville Dansk 
Sejl- og Motor pille ned inden det blev solgt. Vi har fået dem til at lade den blive stående 
fordi vi vil gerne overtage den og vi har talt med kommunen om hvad skal der til for at 
lovliggøre den og hvis ikke den kan lovliggøres så bliver det fjernet. Det med banken. 
Det er en anden bank fordi vores egen bank de vil ingenting overhovedet - de vil ikke 
engang svare. ” 

Kristina Larsen (KL) Z-19:  

”Dette er bare et lille bitte pip. Det er det der med de der jordforureninger analyser jeg 
fik lov til af Ole at se tallene. Jeg er biolog skal lige siges. Jeg er ikke jordanalyse 
ekspert men det er bare vigtigt når man laver sådan nogle analyser, at man har styr på 
hvordan det skal gøres. Så inden vi begynder at slynge om os med nogle tal på 
jordanalyse så skal prøvetagningen være foretaget rigtigt. Det er lige min anke så det 
er ikke noget vi har fået lov til at se i det der er blevet delt om til os og jeg ved heller 
ikke mere om det end de detaljer der kunne læses af den rapport og den rapport viser 
ikke, at de øverste 3 centimeter af jorden er mere forurenet end resten af jorden er her 
så vi er nødt til også bare lige at være sikre på at vi ikke beskylder nogen for noget 
inden vi får det undersøgt helt korrekt og reglementeret ligesom alt det andet skal være 
undersøgt helt korrekt og reglementeret.” 

Lennart Aarup (LAa) X-11:  

Jeg er forholdsvis ret kendt for at kunne råbe ret højt også selvom der ikke er mikrofon 
på. Jeg har været her i havnen siden 21 ja hvad hedder det april måned 21 så det er 
ikke så lang tid jeg har været her og på forholdsvis ret kort tid har jeg lært rigtig mange 
mennesker at kende og der er ikke nogen tvivl om at der er faktisk delte meninger om 
stort set alt. Der er ingen tvivl om at jeg synes vi har et sødt personale. Der er forskellige 
oplevelser. Jeg har kun oplevet gode ting med vores personale vi har hernede og der 
er heller ingen tvivl om at jeg er ret stor tilhænger af at de skal have nogle gode 
faciliteter, men der er heller ikke nogen tvivl om at jeg tager altså følelserne som Jacob 
han også nævner med i det her. Jeg synes ***** det er en grim bygning for at sige det 
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ligeud den her store hal den passer ikke ind i billedet hernede i havnen. Vi har ikke det 
idyllisk billede når man kommer ind udefra og herinde og kan se alle de her smukke 
bygninger rundt omkring og så kommer der en stålbygning midt i det hele men igen der 
er ikke nogen tvivl om at vi skal have gode faciliteter til vores personale. Det er det jeg 
tilhænger af og når man kigger på alt det her og høre alle de her tal. Det sidste tal jeg 
fik slynget ud her for ikke ret lang tid siden.  

Det er 3 skure det koster 100.000 at bygge allerede nu. For 100.000 for 3 bygninger 
eller 3 skurer så tror jeg sgu heller ikke at 500.000 er nok til at give dem de faciliteter 
som de rent faktisk har behov for i forhold til ombygning og så videre. Jeg er størst 
tilhænger af at vi giver dem noget der rent faktisk passer ind i miljøet herude også 
selvom det måske kommer til at koste os en lille smule mere. Tak” 

Benny (B) L-5:  

”Et spørgsmål i helt anden retning Jean. Jeg tror der var en inde på det med kapacitet. 
Når nu I siger I kan leje hallen ud derovre så skal der vel bruges ressourcer på at flytte 
både ind og ud og har vi de ressourcer eller skal der ansættes ekstra personale. ”  

JN svarede: 

”Det er vores skøn at vi har de ressourcer der skal til. ” 

Martin Hansen (MH) DSM:  

”Goddag alle sammen, jeg havde egentlig besluttet mig for ikke, at komme med nogle 
kommentarer på noget i dag fordi det synes jeg ikke var på sin plads, men jeg føler 
alligevel, at jeg har behov for lige og lave nogle verificeringer af de ting I har fået delt 
ud. Dels af Ole Quitzau og også de spørgsmål der har været eksempelvis det seneste 
omkring den ekstra arbejdsbyrde så bliver jeg i hvert fald nødt til at fortælle jer, at i dag 
der er det jo havnen der kører mine både ind og ud så det handler jo ikke om, at der 
skal være ekstra personale. Jeg bestiller gutterne til at køre det ind og til at køre det ud 
igen. Så arbejdsbyrden er nøjagtig den samme om det er min båd eller Thomas båd 
bare lige at få det på det rene. Så er jeg glad for Quitzaus bekymring og dem har han 
mange af og jeg er også helt sikker på han i lyset af sine mange firmaer har enorm 
erfaring med det her. Jeg bliver desværre nødt til lige at komme med et par 
kommentarer. For det første så omkring flugtvejene så kunne jeg godt tænke mig at 
vide hvad for nogle folk der skal flygte ud af bygningen i og med at det er jo en 
opbevaringshal hvor ikke der er adgang for almindelige mennesker hvis man må tillade 
sig at sige det. Det kræver, at der er en direkte adgang til den enkelte nødudgang og 
vi har ovenikøbet mærket dem op og efter – sæt dig bare ned Ole – du kan få ordet 
bagefter. Så har vi efter aftale i forbindelse med, at vi byggede projektet lavet en 
brandplan og en flugtplan og da er det sådan at den er godkendt. Med hensyn til selve 
udluftningen som Ole Quitzau nævner - bemærker jeg jo også, at han siger at han kan 
dog ikke dokumentere at alle tingene her i sættet er ulovligt - men det formoder han - 
hvilket også er en smuk formulering - men jeg kan i hvert fald sige, at med hensyn til 
brand i bygningen så er det jo sådan, at ganske rigtigt, så han også skriver så skal der 
etableres 6 centimeter indgangsluft og så skal der etableres en udgangsluft således at 
røggasserne kan slippe ud. Det der er lavet derovre er fuldt godkendt af kommunen og 
det er korrekt som Ole siger det er korrekt der er dækket noget af men han har ikke 
haft ulejlighed med at komme over for at måle. Kommunen har stillet et krav om, at der 
er 6 centimeter fra plade afstand til fundamentet og det har vi også på de flade stykker 
men som alle kan se så er det bølge fundament eller bølgeplader vi kører og på 2/3 
del af pladen der har vi faktisk 9 centimeter og vi har regnet på det i forbindelse med 
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vi etablerede både vores lille værksted eller klargøring som vi kalder det. Det kan vi 
kalde, som vi vil og derfor har vi rigeligt den udluftning i hallen som der skal være. Det 
har Ole så desværre ikke ulejliget sig med at måle.  

Derudover har vi så også efter aftale monteret en nøgleboks som sidder ude på 
ydersiden af hallen som bestyrelsen i hvert fald Jean har koden til således, at der ved 
brand er mulighed for udvendigt at åbne porten så man kan få rigelig udluftning. Porten 
er 7 gange 7 og det vil sige det er 49 kvadratmeter som man kan åbne op og skabe en 
udluftning i forbindelse med en brand. Så jeg tænker der er nok rigelig luft derinde. Den 
næste ting som Ole skriver her igen. Det er, at han kalder det en kæmpe forurening! 
Det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at se. Det er sådan, at det er sådan set mig 
der har foranstaltet den Geo Syd prøve lavet i 14 inden jeg købte eller lejede arealer 
og købte hallen. Der er lavet 8 boringer af Geo Syd. Det kan dokumenteres der er en 
4 siders rapport som klart beskriver hvorledes hvad jordforholdene er. Det værste man 
kan klassificere en forurening på grund det er 5. Samtlige 8 boringer som er taget, 
derover er klassificeret som en 4. Der hvor Ole har taget en opsamling der er jeg glad 
for vi fik verificeret udenfor at der ikke var nogen forskel på de øverste 3 centimeter og 
de underliggende lag fordi lige netop der hvor Ole har taget sin prøve der har jeg en 
Geo Syd boring som beskriver at den er rent faktisk den anden mest forurenede boring 
som de har lavet. Bare lige for at få det på det rene. Så var der en lille ting jeg skulle 
kommentere på jo det var Ole’s areal. Jeg tror Ole han skriver et eller andet om, at 
kvadratmeterne stemmer slet ikke overens og jeg skylder en frygtelig masse penge i 
havnen. Jeg tror hvis man går på Google map og så kigger ovenfra og ser hallen som 
jo er 1500 kvadratmeter så kan man prøve at se hvor mange gange man kan lægge 
den op på det resterende areal og så tænker jeg at man får en kæmpe overraskelse 
men Ole har nok styr på det. Den sidste ting jeg vil kommentere på. Det var omkring 
mit afløb og det er korrekt der lægger jeg mig fladt ned på ryggen og siger, vi har 
etableret et lille afløb som kommer fra vores ene vaskemaskine og håndvask. Det er 
almindelig vand fra vaskemaskine og håndvask som løber ud der. Det fjerner vi i 
morgen og nu er den jo løftet, så er det problem i hvert fald løst hvad det angår. Med 
hensyn til brand i bygningen så er vi godkendt til ikke at have automatslukker i 
bygningen men derimod er almindelige 9 kilos pulverslukker ved alle udgangene så 
det tænker jeg heller ikke er noget problem at blive dispenseret for når man igen skal 
søge om ombygninger på selve hallen. ” 

Michael Pedersen (MP) R-21:  

”Jeg har båd sammen med min kone ude på R-21 og jeg føler nogle gange i løbet af 
denne her aften jeg er til Byggeteknisk Landsmøde det synes jeg godt nok er kedeligt. 
Jeg synes, det er sjovt at sejle. Jeg kan lide at lave mad. Jeg synes, det er sjovt at 
kysse på min kone men til Byggetekniks Landsmøde syntes en sygeplejerske som mig 
er kedeligt. Jeg vil gerne sige, at mit indtryk af hvad det er vi skal stemme om i aften. 
Det er i virkeligheden om vi synes bestyrelsen arbejder for havnens brugere eller ikke 
arbejder for havnens brugere. Jeg synes bestyrelsen arbejder for havnens brugere. 
Den inviterer sejlklubben ind i de eksisterende kontorfaciliteter. Jeg synes bestyrelsen 
arbejder for havnens brugere der arbejdes på at lave en udgiftsneutral løsning for os 
der betaler havnepenge. Jeg har et indtryk af at bestyrelsen er seriøs, at den er 
grundig, men at den er præget af tidspres og derfor har den ikke kunne være lige så 
kommunikativ som jeg har indtryk af den plejer. Tak for ordet”  

Tom Levin Jakobsen (TLJ) G-8:  
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Ja tæt på - Jeg synes det er flueknepperi - vi snakker om alt muligt lort vi ikke forstår 
en skid af og det er ikke fordi jeg ikke har noget loyalitet det ene eller det andet sted 
eller tredje eller fjerde.  

Jeg ville ønske, at man kunne stemme om forfra at vi gik hjem og kiggede på lortet og 
det er ikke fordi jeg synes du ikke er kuk Ole eller at magt korrumperer helt generelt 
eller hvad ved jeg men jeg ved det godt. Ja jeg ved hvad jeg stemmer i aften hvis vi 
stemmer og om hvad og det skulle vi måske blive enige om. Det var mit belæg eller 
hvad fanden det hedder tak for i aften. ” 

Lasse Hillinger (LH) D-3:  

”Jeg hedder Lasse Jeg er fra D-3 nu sidder jeg og hører om alt det her alle de her 
byggeteknikere der sidder inde i det her rum og mange af jer har faktisk erfaring fra 
byggerier. Det kan jeg så også fortælle jer at jeg også har 25 år og jeg arbejder med 
Danmarks største developer så når jeg sidder og hører på at det skal være over i 
boligarealet vi sidder og regner, så er det en løgn. Bestyrelsen er erhverv det vil sige 
– (Der råbes og afbrydes fra salen) Ole du har snakket meget hver bare lige så stille 
ikke - Erhverv til Erhverv har ikke samme krav som når du ændrer Erhverv til beboelse 
– (Der råbes og afbrydes fra salen) sæt dig nu ned - (Der råbes og afbrydes fra salen) 
Ole de sidste 5 år har jeg købt 4 ejendomme. Jeg har ændret fra Erhverv til beboelse 
hvad er kravene der - der sidder en arkitekt og rådgiver vores bestyrelse skal vi ikke 
stole på bestyrelsen og arkitekten?  

Det irriterer mig lidt at folk sidder og snakker om jamen bestyrelsen har ikke styr på det 
- det har de heller ikke - fordi de har hyret en arkitekt der har forstand på det. Arkitekten 
har et ansvar inden for vores boligregler og byggeregler lad os da stole på at de gør 
det rigtigt men mit næste spørgsmål til bestyrelsen er. Hvis nu der bliver stemt nej 
herinde i dag så har Martin jo lov til at sælge til hvem han vil? Er det korrekt ja? JA. Så 
kommer bestyrelsens problem så skal de ud at finde de 8-10 millioner og vi alle 
sammen skal stige. Jeg kan fortælle en lille hemmelighed. Jeg har faktisk tilbudt Martin 
pengene for at købe hallen men da jeg fik at vide at havnen gerne vil have den, så trak 
jeg mig men jeg har faktisk tilbudt at købe hallen. Erhverv til Erhverv skal ikke ændre 
noget som helst. Det er den billigste hal i Storkøbenhavn. Det er den billigste hal 
hovedet man kan få fat i. 800 meter herfra koster en 1500 kvadratmeter 15 millioner 
kroner Erhverv til Erhverv. Så det var mit spørgsmål omkring det her er I nødt til at gå 
ud og finde 8 til 10 millioner hvis der ikke bliver stemt ja i dag og Martin sælger til anden 
side. Er det korrekt? ”  

JN svarede herpå: 

”Vi er nødt til at forholde os til hvad det er vi skal. Vi må nok sige at uanset hvad man 
synes og om hvor mange følelser man lægger det her så kommer hallen ikke væk. 
Hallen er blivende. Hallen er bygget og hallen er blivende og den kommer sgu ikke 
væk uanset hvad vi gør. Og dernæst kan man sige at hvis ikke vi køber hallen jamen 
så sælger Martin hallen. Den klausul der ligger i, at kunne sælge hallen for Martins 
vedkommende til en anden end til os. Det er, at vi skal godkende den der køber den 
og det betyder, at den køber det skal være et Maritimt Erhverv. Det er kriteriet for det. 
”  

OQ fik ordet igen og anførte:  

”Jeg vil bare lige sige lige for god ordens skyld så kan I slå op i bygningsreglementet. 
Når man laver en anvendelsesændring det vil sige man har en uisoleret hal og man 
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ønsker at lave personalefaciliteter inde hvor man opvarmer det så er det en helt ny 
byggetilladelse på hele hallen der skal være gældende i det nye bygningsreglement. 
Det er ikke noget der kan diskuteres. Det kan slås op og det må jeg være stålfast i. Jeg 
er også glad for, at Martin han bringer kvadratmeter på banen og han er så stålsikker 
i det fordi det som jeg bliver lidt ked af, det var nemlig at havnen har gået ned og taget 
hver enkelt optimist der fylder i stativet, et stativ som BSS selv har bygget, der har man 
valgt at hver enkelt optimist ligger oven på hinanden, det skal hvert enkelt barn betale 
ekstra for, eller sejlklubben betaler ekstra for hver lille barn der skulle ud og sejle. Men 
der var ikke noget problem med, at give mange kvadratmeter væk til Dansk Sejl- og 
Motor. Og derfor vil jeg bare lige spørge Martin om han jo også synes det er rimeligt at 
vi fratrækker det i købssum hvis det bliver et ja - hvis jeg har ret. Og det næste det er 
jo så om Martin er så stålsikker på brand - hvis jeg kan dokumentere, at han ikke har 
overholdt brandlovgivningen som man er så 100% sikker på at han er. Må vi så få 
hallen gratis? Det næste det er så, at jeg jo er meget ked af, at han bare synes fordi 
man har en forurenet grund, så kan man bare lede et afløb ud det er sgu da et stort 
svineri. Det er sgu da på vores grund du er ved at sælge og ***** det kan du ikke være 
bekendt. Og det næste det er så håber jeg - hvis det bliver et ja - at bestyrelsen ikke 
går videre før vi har et fuldstændig færdigt udbudsmateriale der har fulgt udbudsloven 
og været hele vejen rundt. Det er ikke måske ikke udbudsloven men vi skal have et 
fuldstændigt udbudsmateriale og vi skal have gældende tilbud det må ikke de 
personalefaciliteter må ikke overskride 500.000 i henhold til BR 18 hvis vi får 
byggetilladelse før den 31.12. ellers så er det BR 23 som gælder og så bliver det meget 
dyrere. Derfor så skal vi have en garanti for, at der ikke bliver taget 
personalefacilitetspenge til, at bygge det ud af driften for det er faktisk det jeg er nervøs 
for. Jeg er nervøs for, at de tager penge ud af driften for jeg tror ikke på det kan bygges 
for 500.000 ja Det var sådan set det og derfor så håber jeg bestyrelsen de garanterer 
at personalefaciliteterne ikke bliver over 500.000. ” 

JN svarede: 

”Jeg har jo rigtig rigtig svært ved at forstå hvorfor du er så aggressiv Ole, men lad det 
nu være. En anden ting vil jeg lige sige til dig at den kontrakt der er lavet med Martin 
den er indgået i syvende måned 2014 og det der skete i 2014 det var at vi fik en ny 
næstformand i havnebestyrelsen. Det gjorde vi den 9/4 2014 -  der hedder Ole Quitzau 
i 2014 og han var sgu med til at vedtage det. Jeg er ked af at sige det. ” 

EF fik ordet igen og anførte: 

”Jeg manglede at få et svar på hvad der sker hvis vi ikke får de indtægter som man har 
beregnet. Det var sådan lidt det hele. ” 

MH svarede her på: 

”Det er sådan, at jeg har i alle de i år jeg har haft hallen har haft fuld belægning og 
rigelige kunder på ventelisten. Jeg har tilbudt havnebestyrelsen en liste over de både 
som jeg har haft på mit gulvareal derinde som svarer til cirka 1200 kvadratmeter. 
Samtlige kunder kan samles op med min mulighed og derved fra dag ét af at opfylde 
det ønske man har om at leje gulvarealet ud. Hvis ikke beslutningen bliver taget så det 
er jo ikke sådan at jeg ikke kører forretningen videre. I morgen kan jeg skrive til samtlige 
mine kunder og lave en aftale med, og så indgår vi en ny aftale om vinteropbevaring 
det gælder også med Thomas og alle de andre som har både liggende i hallen. Og de 
kunder har jeg tilbudt havnebestyrelsen, at de kan selvfølgelig overtage - og kunden 
kan så vælge, at sige ja eller nej, men det er jeg nu ret sikker på, at de siger ja til. Så 
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havde jeg bare lige et enkelt spørgsmål til Ole når nu du mener jeg skal betale for 4700 
kvadratmeter er det så fordi jeg har tilladt mig at stakke bådene ligesom 
optimistjollerne? Var det sådan det skulle forstås?  

(OQ svare fra salen – Det var bare at du fylder. Kan vi indgå en aftale – kan du i dag sige at 
du vil betale for de kvadratmeter du har brugt)  

Svar mig lige på hvad det er jeg spørg om.  

(OQ der råbes fra salen - det har ikke noget med det at gøre) (MH)  

Kan du ikke bare svare mig er din beregning fordi jeg har både i højden og så mener 
du at jeg skal betale lagene af kvadratmeterne?  

(OQ der råbes fra salen - min beregning er meget nøjagtig udmålt og hvis det er rigtigt, vil du 
så også betale det du skylder os)  

Mener du jeg har lejet 4700 kvadratmeter eller jeg bruger 47 på arealleje.  

(OQ - Der råbes fra salen – vil du betale hvis det…) 

JN tog ordet:  

”Vi er nødt til at stoppe den der fordi at der er ikke nogen grund til at vi sidder her og 
flueknepper. Ole du har selv været med til at godkende det der i 2014 med antal 
kvadratmeter. Det er nøjagtigt det samme som de har i dag den gider jeg simpelthen 
ikke tage nu. Så den mener jeg har svaret på. Hvis vi ikke får lejet hallen ud - hvilket vi 
mener er fuldstændig utænkeligt så jamen så står vi jo bare med en udgift indtil vi får 
det lejet ud. Det kan selvfølgelig godt koste os nogle penge på vores drift men vi tænker 
at det nok skal køre det der. ” 

EF tog ordet: 

”Jeg vil godt have du fortæller os hvad det koster hvad det vil koste havnebrugerne 
hvis ikke vi får de penge. Det kan du godt fortælle det ved jeg. ” 

JN svarede: 

”Ja det kan jeg godt fortælle, hvis vi nu siger, at vi får for eksempel 16 både i hallen og 
står som Ole han estimerer, at det er det der kan lade sig gøre så koster det 250.000 
kroner for havnebrugerne. Men der er også andre indtægter forbundet med det så jeg 
tænker det er det, og jeg tænker ikke, at det er et problem. Det har vi også drøftet i 
bestyrelsen, at man ikke tænker, at det bliver et problem  - hvis vi ikke får det lejet ud 
det første år så får vi det helt sikkert lejet ud til næste år. ”  

JJ fik ordet igen: 

”Det lyder måske som om jeg er meget imod at vi køber en hal eller gør noget andet 
som giver vores personale nogle gode faciliteter. Det er jeg på ingen måde imod jeg 
savner bare et oplyst grundlag og give bestyrelsen en bemyndigelse til at gå ud og 
bruge de her 5 millioner eller hvor meget det nu er og der synes jeg ikke jeg er. Jeg 
savner stadigvæk at der bliver forholdt sig til at Ole’s har en række bekymringer dem 
synes jeg stadigvæk jeg savner at bestyrelsen har forholdt sig til. Jeg ved godt den er 
kommet i dag og derfor er det svært for bestyrelsen forholde sig til det - fair nok men 
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jeg har bare svært ved at gå ud og sige værsgo til at I må gå ud og bruge 4 eller 5 
millioner kroner på noget som jeg er i tvivl om faktisk er det rigtige. ”  

JN:  

”Meget kort svar. Jeg fik den her fra Ole den fik jeg på mail kl. kl. 13.00. Vi har haft lige 
så lidt tid til at lege med den som I har. ” 

AA fik herefter ordet for en sidste bemærkning 

”ja Jeg vil lige gøre det her rigtigt kort faktisk for meget kort for Ole og de andre det jeg 
vil sige i forhold til alle de kommentarer der er kommet om leje af den hal. Ved I hvad 
den hal – må jeg lige sige det som det er - Jeg er en forretningsmand jeg ved hvad der 
foregår i den her bådverden. Den her hal den kan blive lejet på 2 sekunder og den kan 
blive solgt for 5 minutter fordi der er så mange der venter på den investering. Der er så 
mange der vil betale for de her men vi er så mange mennesker som sidder her og ejer 
både men jeg er en mand som laver både hver dag og ved hvad der foregår. Jeg har 
selv gået og ventet på at finde en sådan hal på en havn lige meget hvor det var henne 
for at købe den. Leje kan man ikke man kan kun købe og når vi lige kommer priser, så 
er det høje vanvittige priser fordi man ved ikke hvad det er som man kan forvente 
indkomst for sådan noget i dag. I ved sikkert at jeg sidder og drikker hver dag sammen 
med når jeg er færdig med mit arbejde og når jeg ikke er færdig med mit arbejde. Så 
bliver jeg færdig når jeg har drukket. Jamen så kommer jeg ikke videre så kommer vi 
da til at diskuteret mange ting altså hvad der skal laves på havnen og det koster mange 
penge så det er en ren forretning til havnen hvis havn får lov til at tjene nogle penge 
ind fordi nej leje den her hal ud og så selvfølgelig ikke direkte noget med Martin 
personligt at gøre fordi han kommer videre han får sine penge og så man skal lige 
tænke sig lidt om. ” 

Da ingen andre ønskede ordet lukkede NL for yderligere indlæg.  

Bestyrelsens forslag blev herefter sendt til afstemning. 

NL bemærkede igen at forslaget kunne vedtages med simpelt stemmeflertal, hvorfor forslaget 
alene kan vedtages med 85 eller flere stemmer.  

Der blev afgivet 113 stemmer for bestyrelsens forslag  

Forslaget er derved vedtaget. 

 
ad 4. Godkendelse af ændret budgetramme for regnskabsår 2022 for S/I Brøndby Havn (JN) 

a. Havnens ændret taksblad for 2023. 
 

JN fik ordet for at redegøre for forslaget om ændret budget og takstblad. 

”De ændringer som der er - når vi laver sådan nået her - er nogle ændringer til 
takstbladet som vi bliver nødt til at lave. Takstændring til vores takstblad og det eneste 
der er ændret i takster og priser. Det er 2 steder: 

” Arealleje for stor hal pr. kvadratmeter i vintersæsonen 532 kroner inklusive moms. 
Takstbladet er altid inklusive moms. ” 
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”Og så er det ”arealleje i telthal”, hvis vi får lov til at lade telthallen blive stående, så er 
det 175 kroner pr. kvadratmeter - og det er en månedsleje. ” 

Så det er de ændringer der er i taksbladet og ellers er det fuldstændig som det har 
været hele tiden.  

NL forespurgte herefter om der var nogen yderligere bemærkninger.  

Dette var ikke tilfældet. 

NL tog taksbladet til afstemning og spurgte om nogen ønskede at stemme nej til ændringerne. 

Det var der ikke.   

Takstbladet blev derfor godkendt. 

b. Godkendelse af ændret budget for 2023  
 
 Herefter blev ændringsforslaget til budgettet for 2023 behandlet. 
 
 JN fik ordet til motivation for forslaget: 
 

”Det er den side her som I har fået tilsendt. De ændringer der er i den. Det er selvfølgelig 
nogle ændringer på søsætning og optagning hvor der er ændret i budgettet som nu er sat 
til 406.000 og så er der en udlejning af erhvervsareal 395.000 og så er der andre indtægter 
på 1.582.000 der er sat i budgettet. Så er der de faste driftsudgifter de er også ændret til 
1.167.000 og så har vi nogle renteudgifter på 296.000. Når vi kigger på de her tal, så er 
det her med udlejning af erhvervsareal og det er jo sådan at Dansk Sejl- og Motor 
stadigvæk skal leje noget herude og der bliver jeg til gengæld, det kan jeg glæde Ole med, 
at der bliver til gengæld opmålt præcist til en ny kontrakt til den. Det er der også til Tæpper 
med Kant. Det er tallene i vores budget her. ” 

 NL åbnede herefter for bemærkninger til budgettet. 
 
 RC fik ordet:  

”Hvorfor skal der vedtages takstblad og budgetforslag før vi ved om hallen overhovedet 
kan købes? Det må da komme som en konsekvens når vi ved hvad det kommer til at 
koste hvordan og hvorledes er virkeligheden så var der kommet et budgetforslag. Det 
her er jo vindfrikadeller. ” 

 JN: 
”Det er jeg så bestemt ikke enig med dig i. Det er sådan at hvis vi ikke ændre takstbladet 
og godkender det nu så ville vi ikke være i stand til at udleje arealer derovre fra dag et af 
når og hvis vi har købt den. Det er ligesom det der ligger i det. ” 

 RC: 
”Åh du havde nok 3 uger fra du ved du køber den - til at indkalde til en generalforsamling 
hvor vi så ændrer taktsbladet - ik’?” 

 JN:  
”Jeg synes ligesom ikke rigtig, at man skal indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling for, at ændre takstbladet efterfølgende. Det må man sgu kunne tage 
på den her generalforsamling. Ellers giver det ikke nogen mening. Så mener jeg, vi 
spilder vores tid. ” 
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NL konstaterede herefter at ikke flere ønskede ordet og forslaget blev sendt til 
afstemning. 

Der er 5 stemmer imod. 

Ændringsbudgettet for 2023 blev derfor vedtaget.  

ad 5. Eventuelt. 
 
Kim Møller (KM) K-6:  

”Jeg er relativ ny bruger hernede. Jeg synes det er en fantastisk havn. Jeg synes det 
er et hvad hedder det forslaget vi har snakket om i aften der skinner både havnens og 
særligt bestyrelsens engagement hernede igennem. Der er en ting jeg er bekymret for. 
Jeg har lige besluttet et byggeprojekt på 4 millioner uden at have noget videre budget 
på hvad vi egentlig skal lave og i øvrigt så er det 2 delt. Der er 3,5 million til at købe en 
hal. Så står vi med en hal til 3,5 million. Det virker til at der var nogle ivrige sjæle herinde 
der gerne vil købe den. Lad os håbe det også er tilfældet. Så begynder vi at få tilbud 
hjem på det vi faktisk skal bygge derinde. Hvad gør vi så når det går bragende over 
budget og så har vi brugt 3,5 million inden i det her. Kommer I så og spørg om en 
million mere. Hvad gør vi så i det tilfælde af at vi så kommer op og så ligger vi måske 
5-5,5 million i forhold til hvad skal vi sige det alternativt vi måske havde i et nybyggeri. 
Det virker altså at en halv million for du intet for. Det får du dårligt nok byggeteknisk 
rådgivning til at lave tjek og til at købe. Så når bygge delen af det her kommer frem og 
vi er 3,5 million inde i det fordi vi har købt hallen. Hvad gør vi så? Bare af nysgerrighed.” 

JN svarede: 

”Men det synes jeg ligesom der er argumenteret for den del af det i hele den polemik 
der har været frem og tilbage med de oplæg der har været. Vi har fået godkendt 
nogle tal og den skal vi rette os efter. Hvis at vi ikke kan holde de her tal - jamen så 
kender vi jo vejen - så sidder vi her igen. ”  

KM: 

”Et lille opfølgende spørgsmål så inden i køber hallen så har i afklaret at selve det vi 
skal bygge om derinde kan klares på en halv million - alt total. 

JN: 

”Vi har afklaret at inden vi køber hallen at alt det vi har komittet os til kan lade sig gøre. 
Hvis ikke det kan jeg det så kan vi ikke købe den. ”  

KM:  

”og det er inklusiv den ombygning der skal ske? ” 

JN:   

”Undskyld jeg kan ikke blive ved med at svare”  

KM:  

”Du besvarer ikke på mit spørgsmål og det bekymrer mig. Nej jeg tror lige, at jeg stiller 
det igen. Jeg er ked af det, dirigent men han svarer ikke. 
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NL kommenterede, at man måtte forholde sig til de svar man fik.  

KM:  

”De ligger heroppe så vil jeg også sige, at jeg gerne vil have ført til referat, at jeg faktisk 
ikke får noget svar på det. Så I får afklaret inden I køber hallen, at I kan lave 
ombygningen for en halv million. ”  

JN:  

”Det har jeg svaret på. ” 

KM:  

”Det er jeg virkelig ked af. ”  

Da ingen andre ønskede ordet takkede dirigenten for forsamlingens engagement og hævede 
generalforsamlingen.  

JN sluttede af med at sige tak for et godt fremmøde - tak for en rimelig aktiv dialog og tak for i aften 
til alle sammen og tak fordi I kom. 

 
Dato 4.10 2022 
 
 
_________________________ 
Dirigent Nikolaj Linneballe 
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