Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

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

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

Tom Bech Frederiksen (TBF), Flemming Nielsen (FN),

Dato:

11. november 2019

Emne:

Bestyrelsesmøde 19:00 – 20:20

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (jlj)

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Det er blevet vinter og koldt. Vi har haft møde med arkitekt omkring vinterbaderne. Det ser ud til at
der er fundet en løsning omkring placering. Byggeriet forventes at gå i gang til marts 2020.
Byggeperioden vil så være frem til september/oktober 2020. Der skal etableres en byggeplads i område
23, derfor går vi i gang med at fjerne bådene i området.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El- og vandforbrug er aflæst. Alt normalt.
Vi har skiftet renovationsselskab fra Tofteng til Marius Petersen. Vi er i gang med reparation af lys i
molehovederne (grønne). Kranen er blevet repareret for udskiftning af føler og viskemotor.
På havmågen er der udskiftet vandmåler og tærede rør. Elektriker er bestilt til opsætning af nye elstander i område 6-10. Vi har flyttet både fra vores mobilstativer (tvangsflyttet sidste år) tilbage til deres
egne. Vi mangler dog afklaring på en 10 stykker. Det er været en stor succes at komme op med mast.
De ny byggede grejskure er nu færdige. Dog har vi påbegyndt en ny skurgruppe ved slæbestedet. Vi er
ved at gøre klar til rydning af område 23. Der skal være byggeplads i.f.b. med byggeri af vinterbaderne.
Vi skal opfordre havnebruger til at få mærket deres bådstativer. Der står stadig en del faste stativer
uden pladsnummer, da vind og vejr tærer det væk.
4. Bådpladser
a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er få bådpladser til salg 5-6 stykker.
5. Regnskab
a. Drift /Månedsregnskab pr. 31.10.19 (JLJ) Driften blev gennemgået. Månedsregnskabet pr.
31.10.19 blev gennemgået. Vi har foretaget mange investeringer i 2019, så der er stor fokus på
økonomien.
b. Debitorer (JLJ): Der er få debitorer. (kun erhverv)
c. Likviditet (JLJ): Blev gennemgået.
6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt.
b. Hjemmeside: (PC) Intet nyt.
c. SU- udvalget BSS: Intet nyt.
7. Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt

Godkendt referatet 11.11.2019

side 1

af 2

Bestyrelsen for Brøndby Havn
8. Korrespondance:
9. Diverse forretninger
a. Ska’nokker: Gennemgået.
10. Eventuelt:

11. Næste møde:
Forslag mandag den 9. december 2019, kl. 17.30 i Restaurant Albatrossen.
Bestyrelsesmøde fortsættes i agterdækket efter spisning.
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