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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Peter Christophersen (PC), 

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

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

Afbud fra:  John Damgaard Hansen (JDH), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen 

(TBF), Jean-Pierre Lindbaum (JPL), Dea Warming (DW), Palle Lauritsen (PL) 

Dato:  8. november 2021 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.46   
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

 

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

(JN) Velkommen – Som alle nok er bekendt med har vi købt en ny truck, den gamle er nu 

helt død (vi sælger den gamle for hvad vi nu kan få for den). Den ny truck bliver leveret i 

uge 45-46. Kranen har også været i stykker, desværre er der kun en mand i Danmark der 

kan fejlsøge på computerdelen i kranen, han kom fra Esbjerg, det var en printplade der 

var defekt og vi fik tilsendt en ny fra Holland, den er nu skiftet og kranen kører igen. Vi fik 

et godt tilbud fra Johannesen, og så lejede vi en Mobilkran fra ham i et par dage, blot for 

at undgå at der blev en alt for stor pukkel på optagningerne.  

Men ud over disse små dagligdags problemer har der været rimelig stille i perioden. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El ser vi ved årskontrollen i december. Vand ok for sæsonen.  
Vi er kommet godt igennem efteråret og optagningerne. Jeg vil gerne rose havnebrugerne 
for nogle rigtige gode lørdagsoptagninger. De har virkeligt været klar. Pga. kranen havde 
jeg lidt tid så vi har lavet en nød reparation af molehovedet. Skiltet er også sat op. Vi skal 
have tjekket spændebåndet under vandoverfladen på det sydlige molehoved. Der er lagt 
perlegrus ud i de forskellige lunker rundt om på områderne og så er vores hække blevet 
klippet så de er klar til vinteren.  

 
4. Bådpladser 

Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Der er 1 bådplads til genudlejning. 

5.  Regnskab: 
a. Drift/månedsregnskab pr. 31.10.21 (JLJ): Månedsregnskabet blev gennemgået – vi 

følger udviklingen nøje både indtægter og udgifter.  
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – 2 udestående. 
c. Likviditeten (KH): Likviditeten blev gennemgået og den følges tæt. 
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6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): Intet nyt. 

 

b. Hjemmeside (PC): Intet nyt – Nu er adressen på havnekontoret sat på hjemmesiden 

under fanen kontor/åbningstider så den ses på mobiltelefonen. 

c. SU – udvalget BSS (ABA):  Vi har taget skolebåde op her i weekenden. DW har 
indhentet tilbud på førstehjælpskurser målrettet sejlads. Det er Falck der har de bedste 
priser. Der igangsættes kurser til begge bestyrelser, instruktører, samt tilbud til 
havnebruger. Dog mod en egenbetaling.  

 
 
7.  Brøndby Kommune:  Intet nyt. 
 
 
8.  Korrespondance: Ingen  
 
9.  Diverse forretninger 
     a. Henvendelse fra Brøndby Kommune omkring snerydning. Vi svarer som oplyst på 

havnens hjemmeside. 

     b. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet. 

10. Eventuelt:  
 
11.  Næste møde: 
 
       Mandag den 13. december 2021, kl. 19.00 på Havnekontoret.  
       Vi holder lidt julefrokost. Nærmere tilgår. 
 
Bestyrelsesmøde i februar fremrykkes til den 7. februar 2022 hvor årsregnskab og protokol skal 
underskrives af bestyrelsen. 
 


