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Deltagere:          Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn (MB) 
                              Mogens Hansen (MH), Bjarne Jørgensen og  Jim Johansson (JJ). 
                              Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ)   
Afbud:  Flemming Andresen (FA),  Flemming Nielsen (FN ) og Henrik  Rademacher (HR) 
 
Dato:  9. juli 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) Var glad for, at der var sket så meget ved områderne i havnen bl.a. alt det var klippet ned. 
 Det nye dieselanlæg er bestilt og skulle ankomme i denne uge. Det bliver med betalingskort (Visa etc.) 

Der bliver lavet en aftale med PBS og systemet styres via computer på kontoret vha. et trådløst 
netværk. Anlægget koster kr. 200.000 + etableringsomkostninger. Vi har fået 2 sponsorer: BSS med kr. 
50.000 og Flemming Holm med kr. 150.000, det øvrige betales af havnen. 

 Toiletvognen der har været så meget bøvl med, virkede ikke da vi fik den tilbage fra Jylland. Den er nu 
sendt til reparation hos en ny reparatør på sjælland og vil blive bygget lidt om. 

 BSS havde et flot 60 års jubilæum og bestyrelsen ser frem til at modtage en breafing fra BSS 
bestyrelse.  

 
3. Rep. og vedligehold 
 Da (FA) havde ferie var det (JN) der informerede. Toilettet i Havmågen er blevet udskiftet. På klubhuset 

bliver der opsat nye skilte som henviser til Havnekontoret, samtidigt opsættes både mod vejen og mod 
vandet, skilte der henviser til toiletter i foyer. 

     V og G broerne har et knæk (brofag knækket) de undersøges snarest for at kunne tage stilling til 
hvordan udbedring bedst sker. Det går fremad med selvbygger skurene.  

 Farvands afmærkninger: der er 2 bøjer forsvundet, de vil blive indkøbt og udlagt. Hundige Havn er ikke 
interesseret i at man på sigt vil bibeholde dem, de ønsker at nedlægge sejlergaden, hvilket vi er imod. 

     Der er et ønske fra (JLJ)om at åbningstiderne på kontoret bliver ændret. Forslaget var: onsdag kl. 9-13, 
hvilket blev accepteret, og ikrafttrædelse snarest. Rettelse til hjemmeside og døropslag i foyer. 

     Mht. miljøsag kunne (JN) fortælle, at værkstedet var tømt.  
     a. El og vand: (JN) El intet foruroligende. (PC) mente det var papirspild at alle fik kopier af materialet  
        fra  DONG. Derefter enighed om, at det kun bliver gemt i mappen. 
    Vand ser stabilt ud. (JN) taler med de erhvervsdrivende vedr. vandforbrug. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (LJL) gennemgik den korte liste. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) der er genudlejet nogle stykker. 
 
5.  Regnskab 
 a. Drift: (HS) gennemgik kort regnskabet, som ser rimeligt ud. (HS) & (JLJ) havde udarbejdet 3 mulige 
         resultatopgørelser pr. 30.6.2012, med estimeret indtægt/udgift for 2. halvår 2012. De blev  
         gennemgået og bestyrelsen valgte løsning 3. 
 b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen der ser fornuftig ud.. 
     c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet. 
      
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) Havde kun nogle spørgsmål om både der var væk fra H-broen. De  
        var solgt/flyttet.   
   b. Hjemmeside: (PC) intet nyt. 
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7.   Brøndby Kommune: Intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. Q-8/Motor på båd, samt ansøgning om afmontering af motor i vinterhalvåret: Der skal j.fr. bl.a.  
         Havne- og Fartøjsreglement’et være motor på båden hele året, ønsket kan derfor ikke  
         imødekommes. (JLJ) skriver.  
 b. Havkatten, ansøgning om telt: Accepteret, står også i kontrakten (JLJ) skriver. 
 c. U-10, redegørelse for at blive på land: Accepteret (JLJ) skriver. 
     d. I-1 dispensation til ny båd: Accepteret (JLJ) skriver. 
     e. Sailors Cup, havnens engagement: (PC) skriver til sailorscup arrangørerne. 
         Husk at sikre gennemfart til område 11 – 15. (Såvel for egne brugere, som for redning).  
     f.  Hvidovre Avis, omtale af BSS jubilæum:  orientering. 
     g. Ansøgning Duracella landplads: Accepteret (JLJ) skriver 
     h. Laguna meget rod/glasfiber ved båd: Bådejeren informeres om reglerne. 
  i.  Marinebizz, renovering af husbåd: Ansøgning imødeses, der udarbejdes tidsbegrænset  
         byggekontrakt på max. 18 mdr. Der må ikke forekomme nogen form for beboelse i båden, så længe  
         den ligger i Brøndby Havn. (JN) skriver. 
 j. V-17 ansøgning om forlængelse landplads: Accepteret dog maximalt indtil 1.5.2013 (JLJ) skriver. 
 k. TAT: (PC) Vi fastholder stadig at det ikke er vores ansvar, trods TAT’s sagfører truer med retssag. 
 
9. Diverse forretninger 
 a. ska’nokker gennemgået (1,hjælp og parkering tilføjes) 
      
     (PC) Der står en båd på arealet foran klubhuset, som skulle være væk 1. maj, medmindre der er ansøgt 

om tilladelse - ejeren kontaktes. 
     (JN) Marine Hjemmeværnet ønsker at komme tilbage til Brøndby Havn. Vi vil gerne hjælpe og prøver at 

finde en løsning.  
 

10. Eventuelt:  
      (JLJ) Orienterede om en ny hjertestarter fra Trygfonden, der var tyveri-sikret vha. en kode. (FA) ville  
      undersøge nærmere. 
      (MB) orienterede om oprydning i foyer, opslagstavlen ryddes efter de gældende regler og de gamle  
      møbler bliver fjernet og indkøbt nogle nye. Da klubtøj fremover bestilles efter behov, fjernes ”glasburet”. 
 
     (JN) ønskede alle en god sommer, da det var sidste møde inden sommerferien. 

 
         
   11. Næste møde:  Mandag d. 10. september 2012 kl. 19.00 i Eventyrstuen          
 
 
 

                                             


