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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB), Karsten Florwé (KF),  
 Jesper Bjerborg (JB), Peter Christophersen (PC),  
 Alexander Borch-Andersen (ABA),   
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Tanja Levinsen (TL), Mogens Hansen (MH), Tom Bech Frederiksen (TBF), 
 Flemming Nielsen (FN) 
 
Dato: 11. september 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:55 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Måneden har været stille og rolig. Bestyrelsen har afholdt Goddag og Farvel-fest. Der har været 

afholdt møder med Brøndby Kommune om vinterbaderne, samt Marinhjemmeværnet omkring 
afspærring i vandet. Der er lavet et foreløbigt udkast, så vi kan se hvordan det måske kommer til at se 
ud. Det er ikke godkendt i planstyrelsen. Planen er at de skal bygge i 2018. I forbindelse med 
kommunens gravearbejde, vil vi gerne lægge mere strøm ind til syd-øen for fremtidssikring. 

 
 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er aflæst. Alt ok.  
Vi er begyndt at lægge tagpap på de forskellige grejskure. De nye skurgrupper er ved at være afsluttet 
og færdige. Der er en del der har forespurgt om el til de nye skurgrupper. Vi har forbedret diverse 
underlag med knust asfalt. Der er blevet malet containere og træværk i materielgården. Vores 
videoovervågning er også ved at blive afsluttet. Der har været en del dansk/svensk politi og 
minørkorpset på besøg i havnen. De har desværre fyldt lidt rigeligt.  
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Uændret siden sidste bestyrelsesmøde pga. ferie. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Uændret siden sidste bestyrelsesmøde pga. 
          ferie. 
 
5.  Regnskab 

a. Drift: (JLJ) Uændret siden sidste bestyrelsesmøde pga. ferie. 
b. Debitorer: (JLJ) Uændret siden sidste bestyrelsesmøde pga. ferie. 
c. Likviditet: (JLJ) Uændret siden sidste bestyrelsesmøde pga. ferie. 

 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Intet nyt. 
 
 b. Hjemmeside: (PC) Har gennemgået hjemmesiden for diverse rettelser der skal foretages.  
 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. H-65/66 - Ansøgning om vinter plads med mast. OK (JK skriver)  
 b. M-10/ansøgning om dispensation til ny båd. OK (JK skriver) 
 c. Tilbud på indkøb af mobilstativer. OK (JK indkøber til udlejning) 
 d.  
 e.  

f.   
  

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

 10.  Eventuelt:  
  
 
  11. Næste møde:   
 
 
 
Møde mandag den 9. oktober 2017, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


