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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Flemming Madsen (FM), 
 Alexander Borch-Andersen (ABA), Mogens Hansen (MH). 
 
Personale: Jesper Kaas (JK), Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 
 
Afbud fra:  Tanja Levinsen, Peter Christophersen, Karsten Florwè, Tom Bech Frederiksen,  
 Jesper Bjerborg og Flemming Nielsen. 
 
 
Dato: 17. august 2020 
 
Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21.00 
 
Referent: Jean Nordberg (JN) 
 
 

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

(JN) Det er jo længe siden vi har afholdt bestyrelsesmøde, tiden med corona har været både 
underlig og svær at takle. Vi har holdt åbent på havnekontoret, med en masse restriktioner ved 
adgang hertil og arbejdet så normalt vi har kunnet på havnen og værkstedet i øvrigt. Det er 
min opfattelse at alle vores havnebrugere har taget det pænt og prøvet at efterleve 
restriktionerne. Tænker også nogle af dem er blivende, der hvor det har været rigtig svært, er 
alle de fremmede mennesker som har været hjemsendt på grund af corona og fundet det 
fornuftigt at bruge tiden på besøg og lange gåture samt ophold i havnen. Det har i perioder 
gjort det rigtig svært at få det til at fungere. Der har været adskillige episoder med vrede og 
aggressive borgere, som ikke havde forståelse for det smittetryk de udsatte havnen for. På et 
tidspunkt måtte vi bede Politiet om hjælp, for at kunne færdes i havnen. Det er ikke mit indtryk 
at det var vores havnebrugere der var problemet. 
Vi har afholdt møde med vores Borgmester Kent Magelund, blot for at opdatere ham og os om 
hvad der sker, og skal ske, henholdsvis i havnen og i kommunen. Det var et meget positivt 
møde hvor vi fik talt om rigtig mange ting, bl.a. planerne om opførelse af ny byggeri og 
fremtidige visioner for havnen, som kunne være givtige for både havn og kommune. 
Der er kommet en ny udfordring til havnen, nemlig El-biler, p.t. har vi kendskab til 3 stk. disse 
biler skal lades op og vi har indtil nu ment at man jo kunne lade dem hjemme hos sig selv? Det 
ser ikke ud til at være tilfældet. Problemet her i havnen kan være vores kapacitet, vi har uden 
held spurgt efter data på disse biler for at se hvor meget strøm der skulle til, fra almindelig 
240V stik. Det har vi ikke fået så vi har besluttet at hvis man oplader sin bil i havnen skal det 
foregå over en separat måler med aflæsning hver måned. På den måde kan vi kortlægge 
forbruget og finde ud af om vi har kapacitet til det. 
Ny bro D er under opførelse som aftalt, og på nuværende tidspunkt er der solgt 7 ud af de 8 
pladser. 
Ellers kører havnen normalt. 
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3.  Rep. og vedligehold 
(JK) Trucken har været gået i stykker, reparationen har taget næsten 14 dage, men den er klar 
og tilbage i havnen. Vi har et stort ønske om at få en trækmaskine til kun at betjene den gule 
vogn, så trucken fremover kan få et liv som det den er bygget til, det har vist sig at den er 
meget hårdt og forkert belastet ved kørsel med gul vogn. Vi prøver at finde ud af hvad det 
mest optimale vil være. 
Der er lavet en løfteskade på en båd som er taget på land, forsikringen er på og det kører efter 
normal procedure. 
El-bilen har fået repareret bremser, og ny hovedafbryder. Desværre var bremserne ikke i 
orden alligevel, så den er p.t. på værksted med reklamation. Forventes tilbage snarest. 
Vandforbrug er ok efter årstiden, men der er stadig et meget stort forbrug i Havmågen, vi 
forsøger at finde årsagen til det, så det måske kan ændres. 

 
4. Bådpladser 

a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JN) Der er kun et par enkelte pladser til 
salg. 

 
5.  Regnskab 
a. Drift juni og juli / halvårsregnskab pr. 30 juni 2020: Driften blev gennemgået for             

perioden 
b. Debitorer: Blev gennemgået, intet usædvanligt. 
c. Likviditeten: Blev gennemgået og opdateret 
 
6.  Nyt fra udvalg 

a.  Havne og pladsudvalg: Intet nyt 
b. Hjemmeside: Info om regler for El-biler sættes på efter godkendelse på næste møde. 
c. SU – udvalget BSS: Intet nyt 

 
7.  Brøndby Kommune:  Intet nyt 
 
8.  Korrespondance 

a. Anke over gebyr havnemærkater: Grundet særlige omstændigheder, besluttede 
bestyrelsen at frafalde gebyret i denne sag, JK skriver til havnebrugeren. Men gebyret er 
kommet for at blive, det kan ikke forventes at det bortfalder i andre tilfælde. 

b. Klage over klaprende fald på H-broen: JK kontakter de involverede bådejere, og får 
dem til at gøre noget ved det, alt iflg. ordensreglementets paragraf 4a. 

 
9.  Diverse forretninger 

a. Ska´nokker: intet nyt 
 
10.  Eventuelt: intet under eventuelt, ud over small talk. 
 
11.  Næste møde: Onsdag den 9. september 2020, kl. 17.00 i Albatrossen 
           Generalforsamling  den 9. september 2020 kl. 19.00 i Albatrossen. 
 

 

 


