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Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. Forretningsorden blev underskrevet.
2. Formandens beretning
(JN) Velkommen til vor nye bestyrelsesmedlemmer Alexander Borch-Andersen og Karsten Florwé, samt
ny suppleant Jesper Bjerborg, samt tillykke med genvalget til Mogens Bruhn. Forretningsorden er blevet
underskrevet. Vi er kommet igennem generalforsamlingen med et meget tilfredsstillende resultat.
Generalforsamlingen forløb fantastisk godt. Vi havde dog ikke set, at der ville komme et ekstra valg til
bestyrelsen. Det har desværre betydet, at vi nu er et lige antal 8 stk. Så fremover er det formandens
stemme der tæller ved stemmelighed. Ellers er der fuld gang i søsætningerne ude på havnen.
Der har jo været en kedelig hændelse i weekenden. Der har været nogen unge mennesker der har
søsæt deres jetski/vandscooter på Brøndby Havn. Jeg har lovet, at lave et interview med TV2 Lorry.
Jeg vil gerne have bestyrelsen mening inden. Lovgivningen er ganske klar på, at man må søsætte fra
strand og havne. Lovgivningen siger klart, at man skal holde sig 300 m fra land. I Københavns Havn er
det forbudt. Vi er ikke ansvarlig for hvad der sker i Københavns Havn. Hvis de opføre sig ordentligt i
vores havn, bør vi så udelukke dem? I 2010 blev det tilladt med vandscooter og i 2012 får de lov til at
komme i Brøndby Havn. Det er kommunen der administrer reglerne og som kan dispensere for
udvidelser og begrænsning. Når det er lovligt og de overholder vores regler skal vi så afvise dem. Der
har været utroligt få problemer i de 5 år det har været tilladt hos os.
Mødet blev suspenderet i ca. 15 min. for afgivelse af interview.

3. Rep. og vedligehold
(JK) Der er fuld gang i søsætninger. Foråret er lidt forsinket. Der har været lidt meget vind. Vores max.
På løft er når vinden er på ca. 10 m/s. Så kan dem med mobilstativer få det lidt nemmer med at komme
i vandet – men vi holder meget øje med vind stødende. Sikkerheden er det vigtigste. Vi er stadig i fuld
gang med oprydning og ros til havnebrugerne de er begyndt at ryde op – bliv ved med det. Havmågen
er færdig til St. Bededag. El på broerne I og P hvor der har været nogle fejl, er nu blevet udbedret.
Havnebroen er også ved at være færdig. Vi har fået en henvendelse fra Brøndby Kommune,
miljøtilsynet angående vinterbaderne. (JN) tager kontakt. Vand og el ser fornuftigt ud.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Få på venteliste
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få pladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift: (JLJ) Gennemgik driften for april. Ingen bemærkninger.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. Der er et par stykker der mangler at betale.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten – ingen bemærkninger.
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6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: Havnepladsudvalget og havnefogeden vil senere på måneden gå alle skure
igennem for hvilke der skal udbedres etc. Ved N og O broen er der garvet op og der henstilles til at
opsætte afmærkninger eller til dækning. Terrasserne imellem skurgrupper er offentlige. Der bør rydes
op så de er brugbare for alle.
b. Hjemmeside: Intet nyt. PC kigger hjemmesiden igennem.
c. SU-udvalget – BSS: Havnens dag – Vild med vand er der møde tirsdag med de involverede. Der
tages fat i kommunen vedr. skilte m.v.
Der vil bl.a. komme artikler i dagbladet.

7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance
a. P-31/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver)
b. G-12/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver)
c. H-63/Blue line (behandlet og grundløs)
d. BSS/Henvendelse om overtagelse af Skt. Hans. OK Havn overtager i 2017.
e. E-2/Dagmar for plads. (JN skriver)
f. H-59/ansøgning om selvbyg grejskur. Pladsudvalget vender tilbage. JK skriver
g. Q-1/ansøgning om sidebro. OK (JK skriver)
h. Masterskur – Nedsat udvalg bestående af JB laver oplæg, JN, OQ og JK skaffer tilbud.

9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået og diverse rettelser

10. Eventuelt:
Goddag og Farvelfest afholdes fredag den 8. september kl. 18.00 i Albatrossen.
11. Næste møde:

Møde mandag den 12. juni 2017, kl. 19.00 i Eventyrstuen.

Godkendt referatet 8.05.17

side 2

af 2

