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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ), Tanja Levinsen (TL) 
 Flemming Nielsen (FN), Peter Christophersen (PC), Mogens Hansen (MH),  
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Jim Johansson (JJ), Tom Bech Frederiksen (TBF), Ole Quitzau (OQ) 
  
 
Dato: 9. januar 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:45                                
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Så er det blevet vinter og koldt. Vi har derfor lukket for vandet. Der er etableret afvanding på 

Nordøen, området skal dog rettes af før det bliver helt godt. Vi mangler, at få tømt P-broen og den 
sydlige del af H-broen for vinteren. Der arbejdes på en løsning for tømning af broerne for vinteren. 

 Som bekendt har der været en stormflod forbi os den 4. januar. Det gav en hel del vand i havnen. Vi har 
heldigvis kun haft en enkelt skade på elinstallationen på R-broen. Så det var billigt sluppet. Her skal der 
lyde en stor tak til havnebrugerne og personalet, det var dejligt, at se alle var tilstede på havnen for 
tilsyn af deres både og skure.  

 Vi har brugt den sidste tid på, at afslutte regnskabet for 2016, som ser rigtig godt ud. 
  
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Der er aflæst vand og el. Det ser fornuftigt ud.  
Der er aftalt ramning af pæle når vejret tillader dette. Der iværksættes udskiftning af røde/grønne skilte. 
Havmågen er lukket for vinteren og vil samtidigt blive istandsat, malet etc. 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Ingen ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) 29 pladser til salg ser rigtig fint ud. 
 
5.  Regnskab 

a. Drift/udkast til årsregnskab for 2016: (TL) 
    Gennemgik driften og udkastet til årsregnskabet for 2016. Det blev godkendt af bestyrelse. 

     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. Der er et meget lille tilgodehavende og ser fint ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten – som ser god ud. 
 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Intet nyt. 
     
 b. Hjemmeside: Intet nyt. 
 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
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8. Korrespondance 
 a. H-65 – ansøgning om havneleje. (OK – JK/JN skriver) 
 b.  
 c.   
 d.  
 e.  
 
 

  
9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået. 
. 
  

 10.  Eventuelt:  
  
    
  11. Næste møde:   
 
  
Møde mandag d. 13. februar 2016, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


