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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), Mogens Hansen (MH) 
                          
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Tom Bech Frederiksen (TBF) 
 
 
Dato: 10. september 2018                                                          
 
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:15 
 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat/Forretningsorden 2018 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Den sidste periode har stået på sommerferie. I juli blev bestyrelsesmødet aflyst, men det er gået 

fint alligevel. Vi har fået lavet Havmågens terrasse færdig. Omkring Havmågen er dette et fælleshus til 
arrangementer for havnebruger. Dvs. alle der ejer en plads i havnen. Bookning på kalender i havmågen 
er for 24 timer. Spunsvæggen er blevet udskiftet. Omkring redningsstigerne på spunsen stikker disse 
ca. 2 cm ud – så sæt fendere klar ved anløb. Der vil blive etableret nogle flere pullerter på 
spunsvæggen. Vi har også rettet område 15 af, samt lagt en god plan for optagning af både. 
Arbejdscontainer er også ved at være færdig, samt servicebro ved havnebroen, hvor det bliver muligt at 
lægge til for små reparationer og polering langskibs. Den er på nuværende ikke gjort fast. 

 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er aflæst – ser ok ud for sæsonen.  
Vi har fået afsluttet nogle af vores mange projekter. Plan for optagning af både blev gennemgået. 
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er få på venteliste til de fleste pladser. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er 5 pladser til salg. 
 
5.  Regnskab 

a. Drift/Halvårsregnskab 30.06.18: (TL) Drift og regnskab blev gennemgået ser pænt ud. 
b. Debitorer: (JLJ) Blev gennemgået. Meget lille udestående. 
c. Likviditet: (JLJ) Blev gennemgået og tilrettet. Økonomien ser god ud. 
 

6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Det blev aftalt at pladsudvalget og havnefogeden skal på rundtur for, at 

følge op på hvem der mangler, at få malet og repareret deres skure.  
 b. Hjemmeside: Der bliver foretaget en gennemgang af hjemmesiden af JK og PC 
     c. SU-udvalget – BSS: Orientering fra ABA. 

 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
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8. Korrespondance 
a. Forslag/forbud/udfasning om brug af træstativer o/2T og Buggi vogne. 
    Det blev vedtaget, at træstativer og Buggi vogne skal godkendes af havnefogeden.  
    Vi udfaser træstativer til både over 2 tons, dvs. ingen nye stativer af træ. Hvis bådstativerne ikke er  
    sikkerhedsmæssigt forsvarligt i.h.t. havnefogedens vurdering kan havnefogeden nedlægge  
    forbud på alle typer bådopbevaring. 
 
 b. Q-4/Forslag om opsætning af toiletvogne. Der arbejdes videre med sagen til foråret 2019. 
 c.  
 

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

 10.  Eventuelt:  
  
  
  11. Næste møde:   
 
 Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19.00 i Eventyrsstuen. 


