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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) , Tom Bech Frederiksen (TBF) 

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

Afbud fra:  Peter Christophersen (PC) 

Dato:  12. december 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20:00    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

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

Bådene kommer på land på trods af at det har blæst meget. Der er kommet en masse 
klodser som skal bruges til udskiftning af nogle af de gamle broer, de er blevet renset og 
gjort klar til brug. Havnefogeden har købt restlageret af mobilstativer inden vores 
leverandør lukker. Brøndby Kommune behandler vores ansøgning om optagelse af lån til 
køb af stor hal, på byrådsmødet i januar 2023. Arkitekten er gået i gang med at 
undersøge forholdene og mulighederne for lovliggørelse af bygningerne, så vi kan få lavet 
noget materiale vi kan gå i kommunen med. På denne baggrund forventes det først at det 
bliver til februar vi kan komme videre med processen.  
 

3.  Rep. og vedligehold 

(JK) El og vand – ser ok ud for sæsonen – elprisen er jævnet lidt ud.  
Vi har været på kontrolaflæsning af alle elmåler og bi-måler på broer og skure. Husk at 
aflæse din bi-måler hvis den ligger i din båd m.v. Multi-One er gået itu og bliver repareret 
13.12. Dørpumpe på stor truck er blevet udskiftet. F.U (mobilstativer) stopper med at 
sælge mobilstativer så vi har opkøbt deres restlager. Bro R er ved at rådne væk under 
dækket. Der skal skiftes ca. 30 meter. Det udføres så hurtigt som muligt. Når det 
udbedres skal bådene på broen fjernes. Der skrives ud når vi er klar til at gå i gang. Det 
skal her nævnes, at det er IKKE tilladt at højtryks rense og salte træbroerne. Dette skal 
ses som et påbud. Der er kommet klodser som er renset. Disse skal bruges til det sidste 
fag på G-broen og til C-broen. Der indhentes tilbud på C-broen. Munck kommer til 
januar/februar for at pæleramme L-broen. Tak til L-broens havnebruger for at rømme 
broen. Materialer til molehovedet er ankommet og vi er klar til at udføre arbejdet når det 
bliver vejr til dette. Jeg har været til møde i Brøndby Kommune sammen med JN omkring 
stormflodssikring. I den forbindelse er der kommet en masse forslag til kommunen. Der 
skal laves beredskabsplaner for Brøndby Kommunes bygninger i havnen. Det blev 
besluttet af forretningsudvalget efter sidste bestyrelsesmøde at købe den el-bil vi har haft 
på prøve. 
 

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

genudlejning. 
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5.  Regnskab: 
a. Drift/månedsregnskab pr. 30.11.22 (JDH/JLJ): Driften og månedsregnskabet blev 

gennemgået. Det ser rigtig godt ud og der holdes øje med udviklingen. 
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende. 
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten for 2022 og 2023 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 afholdt julebanko som gik godt. Vi har holdt møde 

med Dansk Sejlunion. 

d. SU – udvalget Fritidsfisker (JDH): Intet nyt 

7.  Brøndby Kommune: Intet nyt – dog en forklaring på sagsbehandlingen af vores ansøgning. 
 
8.  Korrespondance:  

a. Havkatten/Vinteråben: Godkendt ved afstemning. JN skriver 
 
9.  Diverse forretninger 
      a.   Ska´nokker – tilrettet 

10. Eventuelt: (ABA) Forslag til en nødkasse med pumpeudstyr. 

11. Næste møde: 

 
      Bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2023, på havnekontoret. 
 
Regnskabsudkast for 2022 skal godkendes denne aften derfor er det vigtigt ved afbud at kontakte 
Jette 
 


