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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ)  Tanja Levinsen (TL), Mogens Bruhn (MB), 
                             Mogens Hansen (MH), Jim Johansson (JJ), Bjarne Jørgensen (BjJ) Peter Christophersen (PC)  
 og  Hanne Schollert (HS) (assisterende for den nye kasserer) 
 
                             Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud:  Flemming Nielsen (FN) og Tom Bech Frederiksen (TBF) 
     
Dato: 9. maj 2016                                                                                                                                     
                                                                                                                                   
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:15  
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.  
 
2. Formandens beretning 
      (JN) bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen Tanja Levinsen som kasserer og Peter 

Christophersen som suppleant. Der er ikke sket meget siden generalforsamlingen men arbejdet 
fortsætter bl.a. med at tage betonklodser op og udskifte kæderne. 

 
3. Rep. og vedligehold 
 a. El og Vand: vand ikke tjekket. El forbrug noget højere end normalt – årsag p.t. ukendt. 
      (JK) Olieudskildnings filteret er kontrolleret og godkendt af SMOKA. Der sprang en hydraulikslange på 

kranen, det blev lavet i løbet af nogle timer. Dette medførte dog nogen forsinkelse på søsætningen, som 
der i øjeblikket er mange af. Havneassistenten er i dag startet på krankursus. Der er problemer med 
Jetski brugerne, der er desværre flere der snyder sig ind, idet de bruger stien til slæbestedet, som er til 
brug for BSS ungdoms joller. Det korrekte er; de skal betale for at komme i vandet og adgang kun via 
bommen ved slæbestedet. (JN) efterlyste flere containere, nu hvor sejlsæsonen er startet. 

    
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: Der er ingen venteliste. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) der er 37 på listen, og flere bliver solgt i denne  
          uge. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet som ser pænt ud.  
     b. Debitorer: (JLJ) Meget flot. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten og der var ingen bemærkninger.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) ønske om mastevognen ændres, så den er lettere at komme rundt  
         med. Tilbud på el ved M+O broen (MH) bestiller. Der er mange trailere på begge øer, der ikke er  
        mærket, hvilket de skal være. Efterhånden som der kommer el i grejskurene, vil der blive opsat  
        elmåler udvendig på skuret. 
 b. Hjemmeside: foto af personalet ændres.  
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) intet nyt 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt 
 
8. Korrespondance 
 a. Skur 17 – ansøgning om etablering af strøm: Ok  (JK) skriver 
 b. N10A Ansøgning om landplads til primo april 2017: Ok (JK) skriver. 
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9. Diverse forretninger 
      a. Forretningsorden 2016: underskrevet 
     b. Hvide Bro: (JN) arbejdet er startet. Der skal nyt dæk på og nyt gelænder. Desværre er der  
         leveringstid på materialerne, men vi forventer at broen er færdig inden for overskuelig fremtid. 
     c: Ska’nokker: Gennemgået og tilrettes 
 

 10.  Eventuelt: (JN) takkede Hanne S. for det gode samarbejde i de forløbende år, samt at assistere i dag. 
                    Goddag/farvelfesten blev fastsat til fredag d. 14.10.2016 kl 18 på Albatrossen. 
  
 
  11. Næste møde:   
                    Bestyrelsesmøde mandag d.13. juni 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
                             


