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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB),  Flemming Madsen (FL),  
   Alexander Borch-Andersen (ABA), Flemming Nielsen (FN), Peter Christophersen PC), 

 Tanja Levinsen (TL), Mogens Hansen (MH), Karsten Florwé (KF),  
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Jesper Bjerborg (JB) 

  

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

 
Dato: 10. februar 2020     
 
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:30 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (jlj) 
 
 

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

(JN) Vintervejret kom med et lille stormvejr. Det var kanon dejligt at se hvor mange der var forbi og tilse 

deres både om søndagen. Vi har haft møde med arkitekten og arbejder fortsat stadig på et forslag til nyt 

havnedomicil. Sif - beton–båd på syd-øen er nu hugget op og bortskaffet. Vi har solgt de ting der var af 

en værdi for at minimere underskuddet. Vi er i gang med at lave en anlægsbro mellem K og I. Når den 

er færdig laver vi en anlægsbro mellem B og C. Årsregnskabet for 2019 er nu færdigt og underskrevet.  

3. Rep. og vedligehold 
(JK) El- og vandforbrug er aflæst. Elforbruget er steget lidt i forhold til sidste år – men for sæsonen ok. 

Vandforbruget er dog steget markant. Stormen har fået ødelagt et par vandrør, så der mandag var et 

par huller, som er udbedret med det samme.  

Havmågen (fælleshuset) har dog et meget stort vandforbrug i forhold til hvad huset bør have. Vi 

udskifter toilettet og ser om det ændre forbruget af vand. Der er desværre stadig en forkert brug af 

huset. Vi opfordre til at læse ordensreglementet. Opvask, morgenmad spisning etc. er ikke en del af 

formålet. Vi henstiller til at man gør rent efter sig. At man passer på de ting vi har investeret i. Jeres 

egne ting skal fjernes.  

Omkring trekanten er det i øjeblikket en aflastningsplads, dvs. at det der står på trekanten tilhører 

havnen.  

Vi skal samtidigt gøre opmærksom på, at alle både skal være i vandet til 1. juni ellers skal der ansøges 

om tilladelse til at blive på land. Henvendelse skal ske til Havnefoged Jesper Kaas. 

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

5.  Regnskab 
a. Drift /Forslag til takstblad 2021 og budget 2021 (TL) Driften blev gennemgået for januar.     
    Forslag til takstblad og budget for 2021 blev gennemgået og aftalt fremlagt for generalforsamlingen til 
    godkendelse. 
b. Debitorer (JLJ): Blev gennemgået. En lille rest så rykker procedure fortsætter. 
c. Likviditeten (JLJ): Blev gennemgået og blev opdateret. 
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6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt. 

b. Hjemmeside: (PC) Opdatering af hjemmeside er i gang.  

c. SU- udvalget BSS: Intet nyt. 

7.   Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt 

8. Korrespondance:  
a. P-11/Ønsker ny plads. Er ikke tilfreds med bestyrelsens beslutning fra sidst. Afslag (JN skriver) 
 

9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: Gennemgået – ingen rettelser. 
  

 10.  Eventuelt:  
   
 
 11. Næste møde:   
 Forslag mandag den 9. marts 2020, kl. 19.00 i Havnekontoret.  
 
 
 Dato for generalforsamlingen er den 22. april 2020. 
 Goddag/farvel fest den 12. juni 2020. 


