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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), Alexander Borch-Andersen (ABA), Tom Bech Frederiksen (TBF) 

 

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

 

Afbud fra:  Dea Warming (DW) 

Dato:  16. maj 2022 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21.20    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

 

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

(JN) Vi har holdt havnens korteste generalforsamling. Jean-Pierre Lindbaum gik ud at 

bestyrelsen. Der var ingen kandidat til posten, så den er stillet vakant. Vi har fejret at 

vores havnefoged Jesper Kaas fyldte 60. Ellers har der ikke været det store siden sidst. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) Først mange tak for opmærksomheden. 
El og vand – ser ok ud og afspejler sæsonen. 
Vi er ved at lægge vand på G-bro og V-broen. Der er rammet pæle til fiksering af P-C-C+ 
og G. Vi har rammet agter pæle på Z-bro. Midter pæle bliver af jern i stedet for træ. 
Fikseringen af P-broen betyder at man må bliver på P-broen om vinteren. Der bliver 
skåret kæder og fjernet klodser i vandet løbende. Der er skiftet 2 fag på G-broen og vi 
forventer at det sidste fag bliver lavet færdig til sejlsæson 2023. Der er bestilt nye el-
stander til G-broen. På K- og O-broen har der været slid pga. høj/lavvande på 
elinstallationer. Disse er udskiftet. Der er lagt rullegræs på området ved Z-broen. Det er 
blevet vendt med forretningsudvalget om at få lavet en leverandørliste. I den sidste måned 
har vi brugt Gerts Multiservice, Munch, JN Entreprise, Høyer & Nissen, Villadsen. Det er 
aftalt at der med jævne mellemrum indhentes tilbud af JK på diverse opgaver. Der kigge 
på ændring af RØD/GRØN skilte. Super flot arbejde der er lavet på broerne. 
 
 

4. Bådpladser 
Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: 

Der er ingen pladser til genudlejning. 
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5.  Regnskab: 
a. Drift (JLJ): Driften blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud. 
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende. 
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten blev gennemgået. Det blev aftalt at KH, JLJ, JN og JK 

gennemgår skemaet og at det så fremlægges til næste møde. 
 

6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN) Status på vandslanger. Broklap ud for H-2 og 

3. 
b. Hjemmeside (PC): Tilrettes løbende. Husk at sætte PC til cc på mailen for backup. 

c. SU – udvalget BSS: (ABA) BSS har haft møde med Brøndby Kommune. Gennemgået 

klublokalet for rengøring, udekøkken og bus ruter til havnen (Bus ruter kan også findes på 

havnens hjemmeside). 

d. Festudvalg jubilæum BSS og Havn (PL): Vi er ved at finde en dato. 

 7.  Brøndby Kommune: Intet nyt 

 
8.  Korrespondance:  

a. X-1/ansøgning om at bytte skur. Afvises, da vi har mange på ventelisten. (JK skriver). 
b. Z-9/ansøgning om opsætning af telt ved Z 04.06.22: Godkendt 
c. R-4/Etablering af sidebro: Godkendt. (JK skriver) 
d. Z-15/ansøgning om opsætning af telt havmågen 20.05.22. Godkendt. 
 

 
9.  Diverse forretninger 
     a. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet. 

10. Eventuelt:  

11. Næste møde: 
        
      Mandag d. 13. juni 2022, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 


