Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FL), Mogens Bruhn (MB), Tanja Levinsen (TL),
Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN), Jesper Bjerborg (JB), Peter
Christophersen (PC), Karsten Florwé (KF)

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

Mogens Hansen (MH), Tom Bech Frederiksen (TBF)

Dato:

11. juni 2018

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:30

Referent:

Jette Lehrmann Jensen

Møde referat
1. Godkendelse af referat/Forretningsorden 2018
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Vi har igen fået rammet nogle pæle. Der mangler lidt skæring – men derefter er vi færdige for
denne gang. Der er lavet terrasse ved Havmågen, der mangler også lidt detaljer bl.a. ny dør. Område
15 bliver ryddet så den 1. september 2018 går vi i gang med planeringen af området. Vi påregner at det
tager 1-2 uger. Der vil ikke blive foretaget løft af både i de 2 uger. Omkring affald – vi må henstille til
havnebrugerne at bruge affaldsøerne til affald (køkken) fra Havmågen, jeres både eller biler. De små
grønne affaldsspande er til småting og ikke en hel affaldspose fra bådene. Affaldsøerne skal ikke
bruges til jeres private affald såsom, toiletter, ovne, emballage (flamingo) m.v. Der henvises til
genbrugspladsen.

3. Rep. og vedligehold
(JK) Vand og el er aflæst – ser ok ud for sæsonen.
Vi er ved at få afsluttet nogle af vores mange projekter, bl.a. på slæbestedet, skydeporten etc.
4. Bådpladser
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen på ventelisten.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få pladser til salg.
5. Regnskab
a. Drift: (TL) Månedsbalancen for maj blev gennemgået. Det ser pænt ud. Vi følger budgettet.
b. Debitorer: (JLJ) Blev gennemgået. Der er et meget lille udestående.
c. Likviditet: (JLJ) Blev gennemgået og tilrettet. Økonomien ser fornuftig ud.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: Pladsudvalget og havnefogeden har været rundt og gennemgå skure for
maling og renovering. Der er en hel del skurejere der skal have lavet nogle reparationer og de fleste
skal have malet deres skure. Materialer og maling kan afhentes hos havnefogeden. Der vil blive skrevet
ud til skurejerne om, at det skal være udbedret inden 1. september 2018.

b. Hjemmeside: Ingen bemærkninger.
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c. SU-udvalget – BSS:
ABA kom med et forslag fra BSS om etablering af en træ-terrasse ved/imellem klubhus og
ungdomsafdelingen, som et fælles projekt imellem havn og klub. Der arbejdes videre på forslaget.
BSS har i år valgt ikke at deltage i Vild med vand, men holder en familieklubdag lørdag den 16. juni
2018.
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
8. Korrespondance
a.
b.
c.
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet.

10. Eventuelt:

11. Næste møde:
Mandag den 9. juli 2018 kl. 19.00 i Eventyrsstuen.
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