Bestyrelsen for Brøndby Havn

Afbud:

Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ) Jim Johansson (JJ)
Flemming Nielsen (FN), Hanne Schollert (HS) og Ralph Manscher(RM) og
Mogens Hansen (MH),
Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrman Jensen (JLJ)
Jean Nordberg (JN og Tom Beck Frederiksen (TBF)

Dato:

11. maj 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 19:50

Referent:

Birgit Jeppesen

Deltagere:

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
Da (JN) havde meldt afbud var det (OQ) der forelagde beretningen. Mange både er kommet i vandet og
vi er ved at grave op til legepladsen. På generalforsamlingen var der kritik af, at betonklodserne ikke var
blevet fjernet endnu, dette vil der blive taget hånd om hurtigst muligt.
3. Rep. og vedligehold
(JE) Der bliver brugt meget vand fra X-broen til afvaskning af både, som brugeren ikke er berettiget til,
da firmaet har vandhane med måler på til dette formål. Trods gentagne henvisninger og fjernelse af
slange fortsætter dette misbrug. Nu bliver brugeren advaret skriftligt.
Kranen er pt. Defekt, det er en defekt slange til det ene støtteben, man håber dog, at det bliver lavet i
løbet af få dage. Der er flyttet en masse bådstativer ved spunsen, da området skulle planeres.
JlJ) der har været en del klager fra brugere på E og F broerne pga. manglende strøm, de gamle stik
virker ikke godt mere og broerne er ofte uden strøm. (MH+JE) kigger på problemet som er alvorligt.
a. El og vand: (JE) ingen bemærkninger.
4. Bådpladser ikke behandlet
5. Regnskab ikke behandlet
6. Nyt fra udvalg ikke behandlet
7. Brøndby Kommune: ikke behandlet
8. Korrespondance
a. E-42/ansøgning om at blive på land 2015: accepteret (JE) skriver
b. H-94 beder om 8 dages udsættelse på landpladsen: accepteret (JE) skriver
c. Defekt installation på E-broen: Der arbejdes på en løsning.
d. Dispensation på E-25: accepteret (JE) skriver
9. Diverse forretninger
a. Forretningsorden 2015: underskrevet.
10. Eventuelt: Indkøb til oprydningsdagen d. 30. maj blev aftalt blandt bestyrelsesmedlemmerne
11. Næste møde: Oprydningsdag lørdag d. 30. maj 2015 kl. 9:00
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. juni 2015 kl. 19:00 Eventyrstuen
Mødet blev afkortet pga. havnen var blevet informeret om et havari ( båden havde mistet 2 drev
samt roret) i nærheden af Dragør Havn af en sejler fra Vallensbæk som havde søgt hjælp fra flere
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havne. Vi var de eneste som bådejeren kunne få fat i. (JJ) forsøgte at finde hjælp fra forskellige
instanser, herunder SOK, Marinehjemmeværnet og Søredningstjenesten men uden held. Derfor
besluttede bestyrelsen at hjælpe sejleren da Watergames tilbød sin hjælp, herefter tog 3 fra
bestyrelsen afsted for at hjælpe og få trukket båden hjem.
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