Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ

Flemming Nielsen (FN), Mogens Hansen (MH), Hanne Schollert (HS), Jim Johansson (JJ)
Tom Beck Frederiksen (TBF)
Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ
Afbud:

Jan Ernst

Dato:

8. juni 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 22:00

Referent:

Birgit Jeppesen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Der er fuld gang i søsætningen og optagningen af betonklodserne er begyndt. Legepladsen er
næsten færdig, der mangler kun lidt. Hegnet op mod ”Havkatten” bliver flyttet lidt tilbage.
Vedligeholdelse af grønne områder er begyndt og vi har fået en dame til at hjælpe os nogle gange om
ugen.
Efter et møde med Sejl & Motor er der sket en afklaring mht. vand.
3. Rep. og vedligehold
(JN) Der var ca. 40 personer der mødte op til lørdagens oprydningsdag som gik fint. Efter vi havde spist
morgenmad, blev vi delt i 2 grupper og da vi spiste frokost ved middagstid var vi færdige.
(MH) havde fået tilbud på el-standere og bestyrelsen blev enige om, at der skulle lave 2 broer i sommer.
(JN) el skabet ved slæbestedet er påkørt og ødelagt, det er nødtørftigt repareret. Det blev besluttet at
sætte 2 sten op foran el-standeres, for at undgå skader fremover.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) der er 6 stk.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) uændret 43 stk.
5. Regnskab
a. Drift/regnskabsudkast 2014: (HS) gennemgik regnskabet, der ser fint ud.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser pænt ud.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, hertil ingen bemærkninger.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: (FN) Fortalte om flere brugere af mastekranen, som fortalte at den fungerer
udmærket. Bådløftekranen/svingkran (som blev diskuteret på generalforsamlingen) talte bestyrelsen
også om, men da man ikke ved hvad det er BSS ønsker, afventer bestyrelsen at BSS vender tilbage
efter sommerferien.
(FN) der ligger 139 både i vandet uden 2015 årsmærke. (JLJ) kontakter de bådejere der ikke har vist
bådforsikringen endnu og afhentet deres årsmærke, det er primært de både der har ligget i vandet
hele året.
(FN) der er 2 bådpladser hvor der stadig er vinterfortøjninger på og tovværket ligger på tværs i
vandet.
Brofaget på M-broen, der er det ene bræt råddent.
(MH) er det muligt at man kan lægge noget grus omkring søjlerne på Hvide bro, da kanten er meget
skarp og folk kan komme til skade på stien. (JN) vi får lagt noget grus på.
b. Hjemmeside: (HS) vil gerne have flyttet nyhederne på forsiden og aftaler møde med webmaster.
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c. SU-udvalget – BSS: (MB) havde sendt mail til BSS vedr. FLID og DSU projekt ”Vild med vand” som
er et tilbud om ”Havnens dag” Havnen er positivt indstillet med har intet hørt fra sejlklubben.
(MB) kontakter formanden igen.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.

8. Korrespondance
a. H-01/ansøgning om at bygge flydebro: Da pladsen er sat til salg, kan dette ikke imødekommes.
(JLJ) skriver
b. O-08, ansøgning om båd på land: accepteret (JLJ) skriver.
c. Ansøgning om træbåd i vandet ved slæbested: Kan ikke imødekommes (JE) skriver
d. I-05 ansøgning om telt over båd i vinterperioden: Ønskes yderligere tegning/foto inden beslutning
(JLJ) skriver.
e. G-06 ansøgning og båd på land i år: Accepteret (JE) skriver

9. Diverse forretninger
a. En sag om en kedelig skrivelse vedr. en anden havnebruger, blev behandlet på mødet.
a. Ska’nokker: små rettelser.
.
10. Eventuelt: intet nyt
11. Næste møde:

Møde mandag d. 10. august 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen

God sommer
Referatet godkendt 14.6.2015

side 2

af 3

Bestyrelsen for Brøndby Havn

Referatet godkendt 14.6.2015

side 3

af 3

