Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH),

Afbud:

Mogens Bruhn (MB) , Flemming Nielsen )FN) og Hanne Schollert (HS)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA)
Eddie Vogel og Henrik Rademacher

Dato:

9. januar 2012

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:45

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Startede med at ønske godt nytår, og oplyste at periode siden sidste møde havde været stille.
Der var blevet afholdt medarbejder samtaler, som var forløbet godt. Den gamle arbejdsplads vurdering
er på mystisk vis forsvundet og man er ved at lave en ny. Vejrmæssig har temperaturen holdt sig på
plusgrader og det betyder, at der stadig er vand på broerne, hvilket mange er glade for.
3. Rep. og vedligehold
(FA) Den megen blæst og regn, har ikke været til udendørsarbejde. I stedet er der arbejdet på
værkstedet med at flytte/rydde, så det er klar til at der kan tages bundprøver. ”Bertha” er taget på land,
nu hvor vi har plads i hallen til at få båden istandsat samt service på motoren.
I slutningen af januar får vi en erhvervs elektriker i praktik og der er flere opgaver han kan lave, bl.a.
på værkstedet og kontoret. Der er stadig mange mink i havnen og fælderne bliver sat op igen.
Trods henvendelse til bådejerne på P-broen om flytning af bådene, har flere desværre ikke
efterkommet anmodningen. (FA) kontakter dem igen med en tidsfrist, da broen SKAL ryddes for både,
inden et eftersyn/reparation kan påbegyndes.
a. El og vand ser fornuftigt ud. (FA) var glad for at man var blevet bedre til at styre eget el forbrug.
Vand er fornuftigt ud.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (LJL) Ingen ændringer.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) der er ikke mange på listen.
5. Regnskab
a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet. (JN) var stolt af regnskabet, taget i betragtning af situationen.
b. Debitorer: (JLJ) listen er lang, men regningerne er udskrevet pr. 31.12.2011 og ikke forfaldne
endnu.
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet både for 2011 og 2012..
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (FN) havde ikke været på rundgang.
b. Hjemmeside: (PC) den bliver løbende opdateret.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance
a. Stormskade 27/11 – John Boisen: (JN) erstatningssagen kører som en forsikringssag.
b. Redningsstiger: God ide, med redningsstiger fordelt på broerne i havnen. (JN) vi må arbejde på at
finde pengene. (MB) foreslog at man kunne prøve tryg-fonden, hertil blev (FA) opfordret til at prøve.
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c.. Dispensation ansøgning, Forhistorie: En bådpladslejer har søgt havnen om dispensation for krav
om klubmedlemskab (§17), idet han er fraflyttet havnen og har sat sin bådplads til salg. Havnen har
svaret, at han ikke behøver en dispensation for krav om medlemskab af en klub og sendt kopi til
BSS formand.
(PC) og (JN) er meget oprørt over, at en intern post/information til sejlklubbens formand er kommet
på sejlklubbens hjemmeside og dermed offentliggjort. Det er både usmageligt at offentliggøre
kommunikation, som man har modtaget i kopi (til information) og et misbrug af intern information, og
kræves fjernet omgående. BSS bestyrelse vil blive kontaktet, for at søge at sikre en rimelig form for
kommunikation i fremtiden.
Efterfølgende en livlig debat, hvor (MB) ikke var enig i afgørelsen, men mener, at medlemmet skal
have en dispensation, så han ikke skal betale klubkontingent.
9. Diverse forretninger
a. ska’nokker gennemgået og tilrettet.
b. Sailors logbog: er blevet rettet.
10. Eventuelt: (MB) orienterede om Albatrossens situation.
Både (HS) og (JN) klagede over lyset i henholdsvis foyer og i baderum/toitetter. (HS) lyset i forhallen
burde lyse hele tiden efter mørkets frembrud. Alt virker slukket og lukket, selv når havnekontoret har
åbent. (JN) ønskede at tændingstiden på bad/toilet blev hævet til f.eks. 30 min. (JLJ) taler med
elektrikeren.
(JN) spurgte om interessen for et brush-up kursus i 1. hjælp, hvilket alle var interesseret i, og prisen
undersøges nærmere.
Næste møde: Mandag d. 13. februar 2012 kl. 19.00 i Eventyrstuen
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