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

 
Dato: 11. december 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:30 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Så er vinteren sat ind og der har været stille. Der er lidt løft tilbage. Vinterbaderne arbejdes videre 

med. Der er møde inden jul for detaljerne. Det har været en god investering i mobilstativer. Der er blevet 
ryddet op i de gamle bukke og kasseret en masse. Der ser rigtigt pænt ud på områderne. 

 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er aflæst. Ser ok ud. Der bliver foretaget kontrolaflæsning inden jul. Husk at 
indrapportere de gule bi-måler. 

  
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) få på ventelisten. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få pladser til salg for årstiden. 
 
5.  Regnskab 

a. Drift/Månedsregnskab 30.11.17: (JLJ) Det ser pænt ud.  
b. Debitorer: (JLJ) Der er kun et par stykker tilbage på listen.  
c. Likviditet: (JLJ) Er rigtig god – der blev taget stilling til diverse økonomiske tiltag. 

 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Afdækning af el ved skur 76, El til MHV ændres, Fliser ved skur 127. 

Etablering af en arbejdscontainer.  
 
 b. Hjemmeside: PC overtager hjemmesiden efter OQ. 
 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
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9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet. Tilføjet lamper på skurgrupper. 
 
  

 10.  Eventuelt:  
 Der blev aftalt et visionsmøde for diverse nye tiltag. 
 
  11. Næste møde:   
 
 Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00 i Eventyrsstuen. 
 
 
 
 
Bemærk – Bestyrelsesmøde mandag den 12. februar flyttes til 19. februar 2018. 


