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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
 Tanja Levinsen (TL), Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN),  
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Jesper Bjerborg (JB), Peter Christophersen (PC) 
                          
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Karsten Florwé (KF) 
 
 
Dato: 14. maj 2018                                                          
 
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:30 
 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat/Forretningsorden 2018 
 Referatet og forretningsorden 2018 blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Vi har jo ikke holdt møde siden februar, pga. der har været afbud i både marts og april så vi ikke 

var beslutningsdygtige. Der har været afholdt generalforsamling den 25. april 2018. Ole Quitzau er gået 
ud af bestyrelsen og Flemming Madsen (FL) er kommet ind. Vi byder dig velkommen. Jeg syntes, det 
var en rigtig god generalforsamling hvor vi fik vendt nogle gode emner i en god ånd.  

 Vi har fået rammet pæle rundt omkring i havnen. Der er fuld gang i søsætninger. Foråret er jo kommet 
hurtigt og varmt. Omkring forpladsen/parkeringspladsen har det været lidt svært at få tømt til tiden – 
men der arbejdes på det.  

 Jeg vil gerne her gøre opmærksom på, at der skal hentes havnemærker for 2018 og påsættes bådene 
uanset om man er på land eller i vandet. Der tillægges jo et gebyr på kr. 320 hvis mærkerne ikke 
hentes. 

 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er aflæst – ser ok ud for sæsonen. Vandmåler er ved at blive udskiftet af Hofor. Vær 
opmærksom på, at der lukkes for vandet i klubhuset den 23. maj 2018 imellem kl. 7-9. Det vil ikke være 
muligt, at bade, vaske eller bruge toiletterne i dette tidsrum.  
I område 8 har vi haft 2 både der er brændt. Vi kender endnu ikke årsagen til branden. Der har været en 
redningsopgave af en bådejer der var hoppet i vandet. Vandet er stadig meget koldt – men bådejeren 
har det godt igen. Vi har bjerget en båd som vil blive afhentet af forsikringsselskabet, som også afholder 
udgifterne til havnen.  
Skydeporten er færdig til pinse. Når vi har styr på låsesystemet vil dette blive udmeldt på mail, opslag, 
hjemmesiden og sms. Som sagt har vi rammet pæle og plastkapperne er ved at blive sat på. Vi er også 
i fuld gang med de grønne områder. Vi får lidt hjælp fra nogle jobtræner etc.. El-arbejde i de forskellige 
skure er også igangværende.  
Affald – jeg vil gerne opfordre havnebrugerne til, at bruge affaldsøerne, bl.a. ude ved Havmågen – da 
rotter og mus har en fest når det bliver smidt rundt omkring. Vi forsøger, at holde havnen pæn – men 
kunne godt bruge jeres hjælp. 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) få på ventelisten. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få pladser til salg. 
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5.  Regnskab 
a. Drift/kvartalsregnskab pr. 31. marts 2018: (TL) Månedsbalancen for april blev gennemgået. Det 
ser pænt ud. Vi følger budgettet. Det samme med regnskabet for første kvartal 2018. 
  
b. Debitorer: (JLJ) Blev gennemgået. Der er et meget lille udestående. 
c. Likviditet: (JLJ) Blev gennemgået og tilrettet. Økonomien ser pæn ud perioden. 
 

6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Forslag om op priotering af planering af områder. Vi aftalte, at starte med 

område 15 og få det gjort pænt. 
 b. Hjemmeside: FU overtager hjemmesiden efter PC. 
     c. SU-udvalget – BSS: ABA nævnte om Havnen ville stå for Sct. Hans bålet i 2018. Det vil havnen 

godt. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 

a. P-5/ansøgning om reparationsprojekt på land. OK JK skriver 
b. H-32/klage flytning af mobilstativ. Der tages hånd om klagen. JN skriver. 
c. M-8/ansøgning om at blive på land 2018. OK JK skriver. 
 
 

9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet. 
 
  

 10.  Eventuelt:  
  
  
  11. Næste møde:   
 
 Mandag den 11. juni 2018 kl. 19.00 i Eventyrsstuen. 


