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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Flemming Nielsen (FN), Palle 

Lauritsen (PL), John Damgaard Hansen (JDH), Peter Christophersen (PC), Karl 

Hansen (KH), Jean-Pierre Lindbaum (JPL), Dea Warming (DW), Alexander Borch-

Andersen (ABA) 

Personale:  Jesper Kaas (JK) 

 

Afbud fra:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Tom Bech Frederiksen (TBF) 

Dato:  11. april 2022 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.40    
Referent: Jean Nordberg (JN) 

 

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

(JN) Så er vi godt i gang med at sætte både i vandet. Det vil sige at foråret sniger sig ind 

over os, der er ikke sket så meget i den forløbne måned, men vi har nu modtaget 

tegninger og slutfaktura fra arkitekten, så den ting er i orden. Vi har også prøvet at stikke 

en føler ud vedrørende opsætning af benzin anlæg sammen med vores diesel anlæg, det 

skal formentlig udskiftes inden for en overskuelig fremtid! Men der er meget der skal falde 

på plads inden vi kan tage stilling til det. Der er lavet aftale med Rammeslaget og de 

kommer og banker ny pæle i forskellige steder lige efter påske. Jesper har adviseret de 

brugere der skal flytte deres båd for, at det kan lade sig gøre. Vi har lavet forlængelsen af 

D-broen og går i gang med Lade-broen mellem F og G-broen. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El og vand – ser ok ud for sæsonen. 
Der er lokaliseret utæthed i vandledningen der hvor kranen står parkeret, det er nu 
repareret. Men der er også konstateret brud på afløbet fra pladsafvandingen, hvilket bliver 
udbedret snarest muligt. Hvis man har gået en tur i havnen kan I se vi har lagt 40 meter sti 
om bag ved Dansk Sejl- og Motors store hal, ved X-broen, vi har nu fået en fornuftig pris 
på omlægningen og vil gøre det i små bidder der hvor det er mest tiltrængt indtil vi er nået 
hele vejen rundt. Der er 2 km sti i alt. Rammeslaget ankommer formentlig i løbet af 
påsken og er klar til lige efter påske, vi rammer stålrør i til fiksering af G-broen og C-broen 
samt forlængelse af C+ broen, brugerne er adviseret om at flytte deres både til andre 
pladser i perioden. Vandslangeruller som er taget ind for vinteren bliver opsat igen i 
slutningen af april start maj. 
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4. Bådpladser 
Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: 

Der er stadig meget få pladser til genudlejning. 

5.  Regnskab: 
a. Drift (KH): Driften blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud. 
b. Debitorer (KH): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende. 
c. Likviditeten (KH): Likviditeten blev gennemgået. For overskuelighedens skyld laver vi en 

mindre ændring i opsætningen af oversigten. 
 

6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN) Vi har været på tur. Ny løsning på lade-broen 

mellem N og O-broen ser godt ud. Lade-broen mellem k og I-broen virker lidt blød i den 
ene ende, JN ser på en løsning heraf. Skure som trænger meget til maling skal males nu, 
flere skurejere har fået besked flere år i træk uden at der er blevet malet noget som helst. 
Det skal være slut nu, JK tager aktion på det, der bliver nu givet en frist hvorefter skuret 
bliver opsagt hvis den ikke er overholdt.   

b. Hjemmeside (PC): Tilrettes løbende. 

c. SU – udvalget BSS: JK skriver til BSS bestyrelse ang. færdiggørelse af ny terrasse, den 

skal beklædes på ydersiden og lukkes helt ned til jorden og så skal der ryddes op efter 

arbejdet. 

d. Festudvalg: Der blev nedsat et festudvalg, bestående af PL, FM og FN, som skal tage 

sig af havnens nylige 40 års jubilæum, da BSS også har jubilæum koordinerer de med 

BSS om evt. at lave en sammenlægning af arrangementet. 

7.  Brøndby Kommune: Intet nyt 
 
8.  Korrespondance: ingen 
 
9.  Diverse forretninger 
     a. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet. 

     b. Telefonliste: Der skal udsendes en ny telefon og mailliste til bestyrelsen 

10. Eventuelt: info – den 12/5-22 kl. 13.00 til 17.00 afholder bestyrelsen reception i anledning af 

Havnefoged Jesper Kaas 60 års fødselsdag, arrangementet finder sted i BSS klublokaler 

11.  Næste møde: 
        
Mandag d. 9. maj 2022, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 
Generalforsamling afholdes onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 i Restaurant Albatrossen 
 


