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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ) 
 Mogens Hansen (MH), Tanja Levinsen (TL), Flemming Nielsen (FN),  
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Peter Christophersen (PC), Jim Johansson (JJ) 
 
  
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ),  
 
Afbud: Birgit Jeppesen (BJ), Jesper Kaas (JK) 
  
 
 
Dato: 12. september 2016                                                    
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:30                                
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Så er vi på vej ud af sommeren. Bådoptagninger er så småt i gang og vores havneassistent Henrik  

klarer det hele tilfredsstillende under Jespers fravær, der er kommet gode tilbagemeldinger fra 
brugerne. Havnefogeden er på krankursus og halvt igennem kurset, så vi skulle være klar til efterårets 
optagninger. Personalet har afholdt deres sommerferie, og er klar til, at tage fat på efterårets opgaver. 

 Vi har entreret med en anlægsgartner, for at få hjælp til de grønne områder, det har vist sig at være en 
god deal, og vi forventer, at kunne fortsætte et samarbejde på dette område. Vi har nu indkøbt en 
minigraver til forskellige opgaver, Når vi ser på behovet, og hvor meget vi indlejer skulle der være god 
økonomi i at have vores egen. Hvide Bro er åbnet, der er kommet forskellige tilbagemeldinger fra 
brugere af broen, det vil dog være en god ide at vente til den er færdig, inden man kritiserer arbejdet. 
Arbejdet skulle gerne være færdigt nu – vi har rejst et hegn på begge sider mod nord, da man fjernede 
buskene under arbejdet, blev der helt åbent på begge sider. Der vil blive afholdt afleveringsforretning i 
den kommende uge, samt videre aflevering til Brøndby Kommune. Som i øvrigt har haft en Ingeniør 
koblet på projektet, under hele forløbet. 

 Omkring retssagen fra den tidligere havneassistent, så kører denne videre, men ender helt sikkert i 
retten, og forventningerne er ikke at den stopper foreløbig. 

  
  
3. Rep. og vedligehold 

El og vand er gennemgået og fundet ok. 
 Havnefogeden er på krankursus, så havneassistenten Henrik har løftet opgaven super fint. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ventelisten der er et par stykker. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er stadig fuld gang i sommersalget. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (TL) gennemgik driften, som ser fint ud. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser godt ud, som sædvanlig kun et lille udestående. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten ser også fornuftigt ud. 
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 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Mastemonteringspladsen er udført. El-arbejdet på Bro M og O påbegyndes 

inden det bliver for koldt. Lys til rensebord ved C-broen er blevet færdigt. 
 b. Hjemmeside: Intet nyt 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
 
8. Korrespondance 
 a. L-5/ansøgning om opsætning af telt. OK (jlj skriver) 
 b. I-7/Fortøjningspælen fjernes imellem I-7/I-6. OK (jlj skriver) 
 c. K-6/N-5/N-6/ansøgning om opførelse af grejskur. Det undersøges. (MH undersøger) 
 d. Henvendelse om butik. Der undersøges. (jlj skriver) 
 e. Forslag om opsætning af baby-gynge. OK (jlj skriver) 
 
 

  
9. Diverse forretninger 
      a. Hvide Bro – Broen er åbnet. Forskellige mangler er udbedret. 

b. Ska’nokker: blev gennemgået og tilrettet. 
. 
  

 10.  Eventuelt:  
 Lille kurt har lidt problemer med udstødningen, som vi forsøger at finde en løsning på. 
  
    
  11. Næste møde:   
 
  
                   Møde mandag d. 10. oktober 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


