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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Tanja Levinsen (TL),  
 Mogens Hansen (MH), Peter Christophersen (PC), Flemming Nielsen (FN), 
 Alexander Borch-Andersen (ABA), Tom Bech Frederiksen (TBF), 
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud:  Mogens Bruhn (MB), Karsten Florwé (KF), Jesper Bjerborg (JB) 
 

 
Dato: 14. august 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:00 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Så er sommerferien slut, nogen med godt vejr og andre med dårligt. Der er blevet afviklet ferie 

undtagen Jette. Der har været stille og roligt i løbet af sommeren.  
 Vinterbaderprojektet arbejder kommunen på højtryk for at lave færdigt. Når byggeprojektet er færdig, er 

planen at vi skal forhandle med kommunen om vores bebyggelsesprocent. 
 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er kontrolleret og det ser fornuftigt ud for årstiden.  
Vi har forsøgt, at der på trods af ferien, har været pænt i sommerperioden. V-broens terrasse er lavet 
færdig. Vi er i gang med at afslutte de forskellige projekter rund omkring i havnen. 
Vi bestræber os på at få ryddet områder for ukrudt, inden bådene skal på land igen. Der er stadig en 
periodisk fejl på I-broen, samt forskellige udbedringer rundt omkring på havnen. 
Så har der desværre været en del tyverier. Det skulle gerne minimeres rigtig meget, da vores nye 
videoovervågningskamera er oppe og køre. 
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er et par stykker på ventelisten. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få pladser til salg.  
 
5.  Regnskab 

a. Drift/Halvårsregnskab pr. 30.06.17: (TL) Gennemgik halvårsregnskabet pr. 30.06.17, som giver et 
godt billede af driften for første halvår, samt et estimeret forbrug i.h.t. budgettet for det næste halvår. 
Det ser rigtig godt ud. Driften for juli blev også gennemgået for diverse indtægter og udgifter. 

     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. 2 måneder efter forfald, ser listen rigtig fornuftig ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten – ingen bemærkninger. 
 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Intet nyt. 
 
 b. Hjemmeside:  Der er foretaget en gennemgang og rettet lidt småting, ellers intet nyt.  
 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt.  
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8. Korrespondance 
 a. N-4/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver)  
 b. P-3/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver) 
 c. G-14/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver) 
 d. N-15/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver) 
 e. L-5/ansøgning om opsætning af vintertelt OK (JK skriver) 

f.   
  

 
9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået. Ingen rettelser 
 
  

 10.  Eventuelt:  
  
 
  11. Næste møde:   
 
Goddag og Farvel fest fredag den 8. september 2017 i Restaurant Albatrossen kl. 18.00. 
  
 
Møde mandag den 11. september 2017, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


