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Deltagere:          Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS),  
                              Mogens Hansen (MH) og  Jim Johansson (JJ). 
                              Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ)   
Afbud:  Flemming Andresen (FA), Mogens Bruhn og  Bjarne Jørgensen 
 
Dato:  10. september 2012                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:00                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Bød bestyrelsen velkommen tilbage efter ferien. Sæsonen er gået godt. 
      Mht. forureningssagen, har det vist sig, at det afgravede (deponeret) jord ikke er nok. Det viser sig at vi 

nok skal fjerne ca. 300T jord og det kan blive en bekostelig affære for havnen, idet det kan beløbe sig til 

en udgift på omkring kr. 350.000 - Vi prøver derfor at søge bl.a. oliebranchens miljøpulje om hjælp og 
ellers må vi prøve Brøndby Kommune. (JN) Forureningen kan skyldes tyveri fra olieledningen, der har 
været skåret over, når der er stjålet diesel.  Derimod er forureningen i hallen klaret og alt er ok, nu skal 
der gøres klar til støbning af gulvet.  

 Sagen med TAT kører stadig og den havner nu i retten. 
 
3. Rep. og vedligehold 
 Da (FA) havde ferie var det (JN) der informerede. Det ene køleskab i Havmågen er smidt ud, da det 

slog sikringerne. Efter regnvejr er der ofte store vandpytter ved spunsen, dette skyldes at 
afløbsbrøndene er tilstoppet. For at rense disse skal der graves op, så det projekt venter vi med. 

 ”Lille Kurt” har fået ny dør og kranen skal snart have nye dæk. 
 Højtrykspulerne er tunge at bugsere rundt med på området, de kommer nu op en vogn med store hjul 

og bliver nemmere at transportere rundt. 
 Det nye tankanlæg overdækkes, således at det er mere beskyttet mod vejr og vind. 
 (FA & JN) havde kigget på G-broen der er knækket, det viser sig at være en stor tilsanding ved land, 

der er årsagen. Der overvejes flere mulige afhjælpe foranstaltninger. 
 En bådejer der ignorerede besked om mgl. fortøjning af båden, har fået en regning på kr. 300 da 

havnen måtte udbedre dette. En anden bådejer der lækker olie i havnen (automatisk lænsepumpe) har 
fået en skriftlig advarsel. 

 (FA) har undersøgt mulighederne for en hjertestarter med kode. Den koster kr. 12.900, men kan lejes 
for kr. 299 om måneden. (FA) opfordres til at undersøge yderligere om hvad vi får med i købet ved en 
lejeaftale. 

 (FA) ønskede en kompostkværn, der kunne spare en masse transportudgifter til genbrugspladsen med 
grønt. Kværnen pris var ca. kr. 13.000, hvilket bestyrelsen accepterede. 

 Havnens cykler er lavet i stand af Tage og Margit (R-27), hvilket de skal have stor tak for og de er nu 
igen klare til at låne. Deres plads nu var måske ikke den bedste og det er derfor en god ide at de er 
flyttet op mod klubhuset under terrassen. 

 (JN) sluttede med at renoveringen af grejskurene er i fuld gang og døren til handicap toilettet bliver 
udskiftet og gulvet bliver derpå malet. 

     a. El og vand: (JN) El intet foruroligende. Intet nyt om vandforbrug. 
     Der er dog opserveret nogle slæbested brugere, der spuler deres båd utroligt meget, det er  
         ikke tilladt og de at risikere få spærret kortet.  Det samme er tilfældet for visse jolle-sejlere. Alternative  
         løsninger overvejes til automatisk nedlukning af vandtilførsel. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (LJL) ikke ændret meget. 
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      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) der er genudlejet nogle stykker. 
      (JN) Vi arbejder videre med plads til hjemmeværnet samt en katemeran. 
 
5.  Regnskab 
 a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet. Udgifter i miljøsagen vil blive bogført separat. 
 b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen.. 
     c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet. 
      
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH & FN) Hvordan går det med rensning af grøfterne. (JN) Havde ikke   
         hørt fra Per T. Der er meget græs omkring og under landpladser, opfordrer at det fjernes/klippes ned 
         inden bådene kommer på land. Der er mange både på land, der ikke har gældende havnemærker og  
         fliserne ved H-broen ligget meget ujævnt.  
   b. Hjemmeside: (PC) vil orientere om miljø forureningen, samt oplyse om betingelserne for at båden  
         må blive i vandet vinteren over.  
     (PC) ønskede en liste over hvor mange både der ikke har havnemærke på (afledt af ovenstående  
         notat) årsag; det er meget vigtigt mht. forsikring af båden. 
 
7.   Brøndby Kommune: (HR) kommunen har budgetteret med kr. 250.000 til renovering af ”Hvide bro” i  
       2013.. 
 
8. Korrespondance 
 a. L-5 ansøgning om telt: accepteret (FA) skriver.  
 b.Havvindemølleparken Køge Bugt: (JN) Det hjalp med indsigelserne fra sejlklubberne i Køge Bugt,    
        vi får ingen havvindemøller i Køge Bugt.  
 
9. Diverse forretninger 
 a. ska’nokker gennemgået. (betalingsautomat tilføjes) 
      
     (MH ønskede skilt på dieselstanderen, med ”kun til bådbrug” dette bliver lavet. 
 (PC) forventer en bedre planlægning af Sailors-Cup og en tættere kontakt til restauratøren. 
 (JN) revaluerede ønsket fra ungdomsafdelingen mht. ønsket om opstilling af campingvogne til DM i 

europajoller. Dette blev accepteret af bestyrelsen til dette specielle arrangement. 
 
10. Eventuelt:  
      intet 

 
          
   11. Næste møde:  Mandag d. 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Eventyrstuen          
 
 


