Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Bjarne Jørgensen (BjJ),
Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF), Jim Johansson (JJ),
Peter Christophersen (PC), Mogens Hansen (MH), Ole Quitzau (OQ)

Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK)
Afbud:
Dato:

Birgit Jeppesen (BJ), Tanja Levinsen (TL)
12. december 2016

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:00

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Så er der blevet stille i havnen – vi er færdige med bådoptagningerne. Vi har samtidigt færdiggjort
de forskellige projekter vi har startet op. Der er nogle nye og gamle projekter, såsom vand i område 15,
reparation af V og G-broerne, som vi ser, hvad vi kan gøre ved i løbet af vinteren. Birgit Jeppesen,
vores referent, har valgt at stoppe pga. helbredet. Der skal her lyde en meget stor tak for indsatsen og
det store stykke arbejde igennem årene.
3. Rep. og vedligehold
Vandet er aflæst. Forbruget ser normalt ud. Der er tilkaldt elektriker til molelyset, hvilket udføres onsdag
den 14.12. Vejbelysning er fejlmeldt og vil blive udbedret snarest.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Ingen ændringer
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Få pladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift/månedsregnskab 30.11: (JLJ) gennemgik driften, som ser fin ud. Månedsregnskabet pr. 30.11
blev gennemgået for årets resultat.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser godt ud, kun et lille udestående.
c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten ser rigtig god og sund ud.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: - Intet nyt.
b. Hjemmeside: Intet nyt
c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance
Ingen ansøgninger
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker:
10. Eventuelt:
11. Næste møde:
Møde mandag d. 9. januar 2016, kl. 19.00 i Eventyrstuen
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