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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Tanja Levinsen (TL), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
 Karsten Florwé (KF), Flemming Madsen (FL), Jesper Bjerborg (JB), Flemming Nielsen (FN),     
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Alexander Borch-Andersen (ABA), Peter Christophersen PC) 

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

  
Dato: 17. juni 2019     
 
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:35 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 

(JN) Så er vi i gang med sommeren. Der har været informationsmøde med Borgmesteren om 

vinterbaderne m.v.. Der skal afholdes et nyt møde om et helt nyt projekt på vinterbaderne. Vi har taget 

V-broen op. Den er i 2 dele. Den ene sættes over som en forlængelse af B-broen. Tømmestationen er 

nu klar til brug. Vi henstiller til, at man fjerner sin båd straks efter brug. Efter skriverier på nettet om 

manglende opførelse af masteskur. Årsagen til, at der ikke er opført et masteskur endnu, er ikke, at vi 

ikke vil, men at det er afhængig af vores byggeprocent på havnen som endnu ikke er på plads. Der 

arbejdes på sagen. 

Rep. og vedligehold 
(JK)  

El- og vandforbrug er aflæst. Vandforbruget er steget – der holdes øje. 

Som nævnt er vi færdige med Tømmestationen og i fuld gang med B-broen, belægning ved A-B-C, 

samt nyt Havnekontor. 

Kranen er ude af drift i uge 25 for rep. Bålet til Sankt Hans er klar. Der vil i juli/august være besøg af et 

filmselskab. Husk at der skal søges om tilladelse til at båden bliver på land i sommersæsonen. 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er ingen venteliste 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få bådpladser til salg. 

5.  Regnskab 
a. Drift  (TL) Driften blev gennemgået. Intet at bemærke. 
b. Debitorer (JLJ): Der er ganske få debitorer.  
c. Likviditet (TL): Blev gennemgået, fundet ok. 

6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg: Vi har været ude og kigge på placering af en skurgruppe ved Q og R-

broen. Det lille hus/pavillon der ligger ser ikke pænt ud. Vi anbefaler at det rives ned. 

b. Hjemmeside: (PC) Hjemmesiden bliver opdateret løbende. 

c. SU- udvalget BSS: Intet nyt 

 

7.   Brøndby Kommune (TBF):  
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8. Korrespondance:  
 a. R-4/ansøgning om etablering af nyt grejskur. OK (jesper skriver) 
  

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

 10.  Eventuelt:  
  
 
 11. Næste møde:   
 Forslag mandag den 19. august 2019, kl. 19 i nyt Havnekontor. 
 


