Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB)

Afbud:

Mogens Hansen (MH), Flemming Nielsen (FN) og Henrik Rademacher (HR)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA)
Eddie Vogel og Bjarne Jørgensen

Dato:

16. april 2012

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:20

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Indkaldelsen til generalforsamlingen blev afsendt i slutningen af marts. Kranen har fået ny
vejecelle og vejer igen bådene korrekt. Bestyrelsen bestræber sig på, at ting der går i stykker bliver
repareret hurtigt, i det omfang der er penge til det.
Bådene er begyndt at komme i vandet og den første lørdagssøsætning er overstået. Der er 2 lørdage
tilbage og der søsættes både begge lørdage, uanset antal af både.
3. Rep. og vedligehold
(JN) var utilfreds med, at der stadig hang vandslanger i vandet – de skal have høj prioritet og arbejdet
skal udføres hurtigt.(FA) P-broen er færdig, klodser i vandet er flyttet og der er kommet ny broklap, samt
ny el-tavle. Der er opsat nye infotavler. Kranen + tilbehør er blevet godkendt. Der er rykket for
vedligeholdelse af grejskurene hos de involverede skurlejere.
(FA) har været i kontakt med Hundige havn. Isen har ødelagt en farvandsafmærkning og der skal
købes en ny. Udgiften til denne deles mellem de fire havne.
Ved FLIDs generalforsamling i Fredericia, blev det bl.a. oplyst, at stormflodsdækningen ophører i løbet
af 2012.
(FA) QR-koder bliver mere og mere udbredt og (FA) mente at det måske var en ide, at bruge det i
havneregi. Det gav anledning til en livlig debat, der mundede ud i evt. at tage det op senere.
a. El og vand: (FA) ser fornuftigt ud.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (LJL) kontakter personerne på listen, for at høre om det stadig er aktuelt.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) ikke meget ændret.
5. Regnskab
a. Drift: (HS) havde kun få bemærkninger – det ser fornuftigt ud, men økonomien er stram, så der skal
styres omhyggeligt og forsigtigt..
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen og fortalte at slæbestedsbrugerne vil blive slettet efter 1.maj.
Konto 4222 skal rykkes kraftigt, evt. med en afdragsordning (FA) skriver.
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (FN) der har ikke været rundgang.
b. Hjemmeside: (PC) Der mangler dybdeangivelse på havneoversigten, det vil blive rettet. (JlJ)
ønskede større skrift på åbningstider samt at disse blev opført både under havnefogeden og
sekretæren
7. Brøndby Kommune: Intet nyt.
8. Korrespondance
a. TAT P-8 (mgl. vand i havnen): Lægger erstatningssag mod havnen – havnen afventer nærmere.
b. Skrivelse FBH (vedr. private ting i havnen): Havnen skriver til de berørte fhv. medlemmer af FBH.
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c. Ny restauratør på Albatrossen: Annonce Hvidovre Avis- til orientering.
d. Brev om forslag 1+2 til generalforsamlingen: (FA) svarer K-7.
e. Egelund Erhvervsfoto: Ingen interesse.
f. Korrektur på Sejlernes: Ændring godkendt af (FA)
g. Brev AGM vedr. generalforsamlingen: taget til efterretning
h. Hebe H-37 båd på land: (FA) svarer
9. Diverse forretninger
a. ska’nokker gennemgået og tilrettet.
(PC) Den inderste grønne bøje er flyttet (FA) undersøger.
Der er kommet ny bekendtgørelse vedr. vandscooter. Regler for brug i og omkring Brøndby Havn
kommer på hjemmesiden.
(JN) Per Therkelsen har tilbudt at grave grøfterne op, og vi afventer en endelig pris.
10. Eventuelt: Goddag/farvelfesten bliver igen afholdt i samarbejde mellem havn og BSS. Der skal
aftales en fredag imellem de 2 bestyrelser. Foreløbig dato 15/6.

Generalforsamling d. 25.4.2012 kl. 19:00
Husk vi mødes kl. 17:30 på Albatrossen (middag)

11. Næste møde: Mandag d. 14. maj 2012 kl. 19.00 i Eventyrstuen
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