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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Flemming Nielsen (FN),  
                             Hanne Schollert (HS), Jim Johansson (JJ) , Ralph Manscher (RM) og 
                             Tom Beck Frederiksen  (TBF) 
                             Personale:  Jette Lehrman Jensen (JLJ), Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH)   
  
Dato: 10. august 2015                                                                            
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:40                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Det er 2 mdr. siden vi har afholdt bestyrelsesmøde og mange har holdt ferie og har været ude at 

sejle. Det er bl.a. årsagen til at legepladsen ikke er helt færdig endnu. 
 Vi har desværre lige haft 2 både der brændte på I-broen. De sank begge og blev hævet i torsdags. Det 

er ikke en havneopgave, men politiet/forsikringsselskabets opgave at sørge for hævningen. Der er også 
lagt flydespærring ud af brandvæsenet og (JE) kontakter Vestegnens brandvæsen, som skal fjerne 
dem. Låsen, hvor flydespærringerne er opbevaret er klippet over.    

 
3. Rep. og vedligehold 
 a. El og Vand ser fornuftigt ud. 
 (JN) Havneass. tager sig p.t. især af grønne områder, skraldespande samt flaskecontainere. Der er 

købt ny påhængsmotor. Den gamle flåde er brudt sammen, kunne ikke klare betonarbejdet, så der skal 
laves en ny. (JN) der skal uddybes af pladsen ved hjemmeværnsbroen og (JN) undersøger 
mulighederne. 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) der er 5 stk. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) uændret 43 stk. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/halvårsregnskab pr. 30.06.15: (HS) gennemgik regnskabet og der er ikke brugt mange penge  
         det første halve år.(JN) der er flere arbejder på vej. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser flot ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, hertil ingen bemærkninger.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) have været på en lille rundgang og havde flg. bemærkninger: 
         E-broen ligger meget skævt, der må være knækket en kæde.  
         På  H-broen ligger der en stilladsplade (rådden).  
         Jordvoldene er ikke fjernet endnu (JN) de bliver fjernet snarest.  
         På pladsen ved klubhuset er der en masse trailere (JE) de er kun placeret der midlertidigt, bliver  
         flyttet til andet område. 
         Øl containeren er fyldt helt op (JE) kigger på det.  
         (JLJ) de 2 betonklodser på pladsen foran klubhuset er til stor gene, der er flere biler der har påkørt  
          dem. De er svære at se når man sidder i bilen. Enighed om at de flyttes væk fra pladsen. 
          (JN) Ved et tidligere møde, blev vi enige om, at når bådene skal på land, så sættes de skråt. Det  
          medfører at både på land også skal ”skråparkeres”. 
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 b. Hjemmeside: Der er flere gamle sager der stadig er på hjemmesiden og skal fjernes, (HS) kontakter  
          webmaster. (OQ) vil fremover være kontaktperson til webmaster. 
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) havde intet nyt – der er ikke responce på henvendelserne til BSS. 
          Enighed i bestyrelsen, at man ikke arbejder videre med Vild med Vand-projektet.  
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. I-5/ansøgning om telt: (JE) kontakter ansøger vedr. teltet. Det er ok hvis det er et færdigt telt  
         og tidsfristen skal overholdes. 
 b. X-15/ansøgning om sammenlægning af bådpladser: Kan desværre ikke imødekommes  
         da vi ikke har mulighederne (JE) skriver 

c. H-99/Ejendomsret til flydebro: Må gerne sælge flydebroen (JE) skriver 
d. N-5/L-4 køb salg: Kan desværre ikke efterkommes.  (JE) skriver.  
e. Watergame ansøgning om fjernelse af hæk/kantsten: ok (JE) skriver 
f. Flid ”Vild med Vand”: taget til efterretning. 
  

9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: små rettelser.   
  

 10.  Eventuelt:  
 (JE) havde fået tilbud på nye flaskecontainere, tømningspris uændret. (JE) undersøger om pris ved 

sortering.  
   Goddag/farvelfest: afholdes 25.9.2015 på Albatrossen 
 
  11. Næste møde:   
   
                    Møde mandag d. 14. september 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


