Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Flemming Madsen (FM),
Alexander Borch-Andersen (ABA), Mogens Hansen (MH), Peter Christophersen,
Flemming Nielsen.

Personale:

Jesper Kaas (JK), Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Afbud fra:

Tanja Levinsen, Karsten Florwè, Tom Bech Frederiksen,
Jesper Bjerborg.

Dato:

9. september 2020

Emne:

Bestyrelsesmøde kl. 17.00 – 17.45

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Møde referat
1. Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
2. Formandens beretning
(JN) Vi skal jo i aften holder generalforsamling. Der er kommet nye Covid-19 regler på 50
personer. Dette er inkl. bestyrelsen og restaurants tjenere. GF afholdes i.h.t. reglerne, hvis der
skulle dukke mere end 50 personer frem aflyser vi generalforsamlingen. Sommeren er ved at
gå på held. Syd-øen er ved at blive renoveret. D-broen er i fuld gang med at blive etableret.
Alle pladserne er solgt – så projektet løber som det skal.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El og vand aflæses først sidst på måneden.
Trucken har været under en stor reparation. Kører nu som den skal. Vinterbaderne er i fuld
gang og ved at være færdig. Dog vær opmærksom der er meget trafik. Vi er gået i gang med
at renovere syd-øen, samt materielgården ved værksted. Vi har fra området på syd flyttet et
par container over til materielgården til brug for opbevaring af tilbehør m.v..
4. Bådpladser
a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JN) Der er 3 katamaranpladser tilbage.
5.
a.
b.
c.

Regnskab
Drift august 2020: Driften blev gennemgået.
Debitorer: Blev gennemgået.
Likviditeten: Blev gennemgået og opdateret

6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg: Intet nyt
b. Hjemmeside: Intet nyt.
c. SU – udvalget BSS: Intet nyt
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7. Brøndby Kommune: Intet nyt
8. Korrespondance – ingen korrespondance modtaget.
9. Diverse forretninger
a. Ska´nokker: uændret
10. Eventuelt: Havnen har 40 års jubilæum til 23. april 2021.
11. Næste møde:
Mandag den 12. oktober 2020, kl. 17.00 på Havnekontoret.
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