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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Mogens Bruhn (MB), Peter 

Christophersen (PC), John Damgaard Hansen (JDH), Flemming Nielsen (FN), Tom 

Bech Frederiksen (TBF), Jean-Pierre Lindbaum (JPL), Karsten Florwè (KF), 

Alexander Borch-Andersen (ABA), Karl Hansen (KH) 

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

Afbud fra:   

Dato:  13. september 2021 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21.15   
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

 

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

(JN) C+ og Z-broerne er nu færdige – alt er solgt. Ladebro imellem N-0 er næsten færdig. 

Kranen har fået nye hydraulikslanger. Den gl. truck som vi har skånet er ved at stå helt af. 

Vi kigger på at anskaffe en ny til næste år. Vi har holdt goddag/farvelfest – dog lidt 

forsinket – men det var super god aften med dejlig mad. El-kabel til MHV er nu flyttet og 

færdiggjort. Vi har købt og opsat nogle flere kamera til overvågning af de nye broer. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El og Vand ok for sæsonen. Dog tager vi folk i at lade El-biler på vores områder. 
Dette er IKKE TILLADT uden særskilt måler – hvilket vil blive kommunikeret til havnens 
brugere og medlemmer. Der er f.eks. bestilt skilte hjem til områder og broer og andre 
kommunikative tiltag overvejes. Der bliver lavet et trailer-område mere. Der er nu lavet 
lovpligtigt eftersyn på alle maskiner. Kranen havde problemer med dens slanger som var 
mørnet væk. Gul vogn er blevet opgraderet med et større tryk. Vi passer meget på den gl. 
truck så længe som muligt. Vort miljø (vind og vejr) her i havnen er mega hårdt ved vores 
kameraer. Vi har fået lavet om på opbygningen. Der er kommet styr på mobilstativer som 
stadig er på land. Omkring MHV har vi isoleret strømmen til MHV så Sydøen ikke bliver 
påvirket af forbruget. 
Der er indkøbt 5 vogne til Nord- og Sydøen, samt Z-bro. Vogne kommer til at stå ved 
højtryksskure. 

 
4. Bådpladser 

Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Bådpladser til genudlejning går i et mere 

roligt tempo – der er 1 plads til salg. 

5.  Regnskab: 
a. Drift (KH): Driften blev gennemgået – vi følger budgettet. 
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – lille udstående. 
c. Likviditeten (KH): Likviditeten blev gennemgået og der følges op løbende. 
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6.  Nyt fra udvalg 

a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): 
Vi har gennemgået alle skure i havnen og afleveret en liste til havnefogeden for 

opfølgning. I indsejling er stålbåndet tæret. Vi ser på en løsning. Foran det gule hus bør 

der opmærkes til skråparkering – der er stadig parkering forbudt i mellem 8-16. Der er 

godkendt 5 skurgrupper – vi har dog kun fået materialer til 2 skurgrupper. Materialer kan 

først skaffes til efter 31.12.21. 

 

b. Hjemmeside (PC): Intet nyt. 

c. SU – udvalget BSS (ABA): Vi har indkøbt 2 nye både J-80 som der er stor interesse om, 
samt opsat et udekøkken ved skipperstuen. 
 

d. Fritidsfiskerne (JDH): Det skal godkendes af John før båd sættes på trekanten, samt 
trailer skal sættes efter aftale. Der må ikke udstedes kort til FF før de har meldt sig ind i 
klubben, da FF skal godkende bådtypen. Kort stoppes på dem der ikke er indmeldt.  

 
7.  Brøndby Kommune:  Intet nyt. 
 
 
8.  Korrespondance: 

a. V-12/Klage. Klage blev behandlet af bestyrelsen og bestyrelsen udtrykte opbakning til 

havnefogeden og bestyrelsesformanden på baggrund af den givne sagsfremlæggelse. 

Det blev besluttet, at inddrage havnens advokat med henblik på udfærdigelse af svar til 

klager.  

9.  Diverse forretninger 
     a. Terrassegulv og trapper på Albatrossen skal udskiftes. Tilbud indhentes. 

 b. Ska´nokker – Blev tilrettet. 

10.  Eventuelt:  
       Udbedring af G-broen i løbet af vinter.  
       Vi venter med oprydningsdag til foråret. 
 
11.  Næste møde: 
       Mandag den 11. oktober 2021, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 
 
Generalforsamling afholdes onsdag den 29. september 2021 kl. 19.00 i Restaurant 
Albatrossen kl. 19.00. Vi mødes kl. 17.30 til spisning. 
 
 


