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

Damgaard Hansen (JDH), Palle Lauritsen (PL), Dea Warming (DW), Alexander 

Borch-Andersen (ABA) 

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

Afbud fra:  Peter Christophersen (PC), Tom Bech Frederiksen (TBF) 

Dato:  14. november 2022 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21:35    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

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

Der har desværre været skyderi i havnen. Vi ville gerne have været dette foruden. Politiet 
er i gang med at efterforske episoden. Der er udleveret videomateriale fra overvågningen 
til politiet. Vi har ikke fået svar fra Brøndby Kommune efter byrådsmødet vedr. økonomien 
til køb af stor hal. Vi modtager snart materiale fra Arkitekten som skal på byrådsmøde i 
december. Facebook siden Brøndby Havn er IKKE havnens konto. Administrator 
opfordres til at henvende sig til havnen for ændring af kontoen. Hunde skal føres i snor i 
havnen. Vi har haft møde med BSS omkring lovliggørelse af terrassen. Efterfølgende var 
der et møde med Ole Quitzau og Henrik Bengtsson som bisidder omkring køb af stor hal. 
De er blevet inviteret til at komme senere på aften og fremlægge deres spørgsmål. 
 

3.  Rep. og vedligehold 

(JK) El og vand –ser normalt ud – dog er elprisen steget meget.  
 
Der er bestilt båndbeslag til molehovedet der skal udbedres. Materialer til G-broen 
kommer i denne uge. Så vi kan blive færdige med G-broen. Der har været lørdags- og 
søndagsoptagning d. 5-6. november. Vi måtte dog aflyse søndagen pga. vind. I 
forbindelse med skyderiet på havnen blev jeg kaldt på arbejde for at gennemgå vores 
overvågningsbilleder. Havnen var totalt afspærret imens efterforskning pågik. Der er 
blevet taget klodser op – vi er dog ikke færdige endnu. Der er kommet en mindre skade 
på gul vogn som vil blive udbedret når vi er færdige med optagningerne. El-bilen er 
desværre gået i stykker. Vangerne er rustet midt over. Den gamle el-bil er købt brugt og vi 
vil gerne købe en ny i stedet for. Det blev aftalt, at vi investere i en ny el-bil. Der er indkøbt 
flere mobilstativer, så vi har ca. 200 stk. Jeg er indkaldt til møde i Brøndby Kommune 1. 
december omkring stormsikring. Formanden tager med til mødet.  
 

 
4. Bådpladser 

Bådpladser til genudlejning hjemmesiden (JLJ): Der er kommet flere pladser til 

genudlejning. 
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5.  Regnskab: 
a. Drift/Kvartalsregnskab pr. 31.10.22 (JLJ): Driften og månedsregnskabet blev 

gennemgået. Det ser fornuftigt ud og vi holder øje med udviklingen. 
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende. 
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten blev gennemgået og tilrettet.  

 
 
6.  Nyt fra udvalg 

a. Havne og pladsudvalg (FN): Intet nyt 
b. Hjemmeside (JK): Intet nyt  

c. SU – udvalget BSS (ABA): Der er været stor aktivitet i sejlklubben med praktisk prøve og 

opstart af Navigation for 22/23. 

d. SU – udvalget Fritidsfisker (JDH): Nyt punkt på dagsorden 

8.  Korrespondance:  
a. C-29/Solceller på skur: Vi afventer mens det undersøges omkring brandforsikring og 

hvad der er regler på området. Derefter kigger vi på udarbejdelse af retningslinjer hvis det 
kan lade sig gøre. JK undersøger. 

b. R-6/Etablering af ekstra strøm. Godkendt (JK skriver) 
  
9.  Diverse forretninger 
     a.   Køb af hal. (JN) Vi har fået besøg af Ole Quitzau og bisidder Henrik Bengtsson. Der blev 

fremlagt 8 spørgsmål omkring forhold i forbindelse med køb af stor hal. Alle spørgsmål blev 

gennemgået og det blev aftalt at bestyrelsen vender tilbage med et svar på de fremlagte 

spørgsmål. 

     c.   Ska´nokker – tilrettet 

10. Eventuelt:  

 A. Adgang til slæbested i weekenden (DW) For adgang til slæbested i weekenden skal der 

købes et dagskort inden fredag kl. 16.00 på havnekontoret. Vi sælger kun adgang til 125 

slæbestedsbruger pga. trafikken på land og i vandet. Da det kan give genere for dem der har 

bådpladser omkring slæbestedet.  

11. Næste møde: 

      Dialogmøde mandag d. 21. november kl. 17.30 på Havnekontoret. 
 
      Bestyrelsesmøde mandag d. 12. december 2022, kl. 17.30 på Havnekontoret med spisning. 
 
      Bestyrelsesmøde i januar skubbes frem til den 23. januar 2023. 
 


