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Deltagere:         Jean Nordberg (JN), Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn(MB), Flemming Nielsen (FN) 
  Helle Andersen HA),  Bjarne Jørgensen( BjJ)  Mogens Hansen (MH),  Jim Johansson (JJ)  
                             og Henrik Rademacher 
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA) 
Afbud: Peter Christophersen (PC) 

 
Dato: 14. oktober 2013                                                     
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:00                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Der har været utroligt stille i perioden. Der er dog nu travlhed med optagning af både. Vores 

havneassistent Dennis har fået truck kortet og mangler kun nu at tage kran certifikatet. 
 
3. Rep. og vedligehold 
  (FA) Der har været klager over, at kæden på mastekranen spilder olie, når masterne tages af bådene. 

(JN) for at undgå dette, skal kæden udskiftes til rustfrit stål. 
 (MH) Styrelinernes wire er også et problem, kan de ikke udskiftes med tovværk? (FA) intet problem, de 

bliver skiftet. 
 (FA) havde observeret mange søsætninger fra slæbestedet ved ro- og dykkerklubben. (JN) bad (FA) 

kontakte klubberne for at høre nærmere og evt. få stoppet trafikken. 
 (FA) Dieselhuset er nu helt færdig med lys etc.  
 (FA) der er mange grejskure lejere der har fået renoveret skuret, men der er desværre også flere 

grejskure, hvor træet trænger til udskiftning. 
  a. El og vand: (FA) ser fint ud. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ikke de store ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) hjemmesiden er opdateret. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet, som ser rimeligt ud. Udgiften til revisor er noget i overkanten og   
         der kigges efter en ny revisor, der kan kobles på i 2014                       
     b. Debitorer: (JLJ) ser rimelige ud.. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten som ser fin ud. 
  
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg:  intet nyt.  
   b. Hjemmeside: (JLJ) kunne oplyse at den gamle hjemmeside kører delvis igen. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a.  FLID efterårsseminar 2013: (FA) deltager d. 20. nov. 2013 i Fredericia 
     b.  (FN) har ansøgt om opstilling af bådtelt: Ok – (FA) skriver. 
 
 
 
 



                                                                                                                             Bestyrelsen for Brøndby Havn 

Referatet er godkendt 20.10. 2013                    side 2 af 2  
  

9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået og tilføjes ”sikring af kontor” 

b. TAT: (JN) fortalte at den endelige erstatning først ville være afklaret engang i 2014.  
      

 10.  Eventuelt: intet. 
  
          
  11. Næste møde:  Mandag d. 11. november  2013 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
       Ekstraordinær generalforsamling d. 13. november 2012 kl. 19:00 på Albatrossen 
 
 


