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Jette Lehrmann Jensen
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Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

Formandens beretning
I fravær af formanden afgav næstformanden beretningen. (PC) Sæsonen er ved at være ovre og det er
blevet kold og blæsende. Specielt det sidste er et problem - der er ikke styr på fortøjningerne alle steder.
F.eks. måtte jeg i forrige weekend bjærge G-01 - som havde knækket ikke mindre end 3 fortøjninger. Vi
må være skarpere i at følge op og jeg mener vi (os alle sammen.) Det mindste vi kan gøre er, at påtale
overfor havnefogeden når vi ser noget mystisk - så der kan følges op.
Optagning af både starter snart - første gang den 20.oktober. Så nu vare det ikke længe før man skal
have meddelt havnekontoret om man vil forblive liggende i vandet vinteren over. Husk at det kan komme
på tale, at pålægge ejerne, at de skal forhale til anden - mere beskyttet plads. Det vil typisk være tilfældet
for P-broen og for sydlige del af H-broen.
N-12 - har søgt dispensation for at flytte til N-8. Dette er der givet afslag på - da der er flere ledige
pladser i den korrekte størrelse.
DM for Europa-joller fik ros også i Bådmagasinet. Jeg synes, at det gik fint set fra havnens synspunkt.
Den eneste anke var at der ikke var givet godt nok info om, at der ikke måtte parkeres på kørevejene og
at der var flere camping-enheder end der oprindeligt var søgt om. Brøndby Havn omtales ganske vist ikke
en eneste gang i artiklen, men Brøndby Strand gør til gengæld. Dejligt at det rygtes, at arrangementet var
godt.
Kranen havde sprængt en wire og var nede et par dage.
Der har været tyveri på havnen - udover det sædvanlige lidt gummibåde m.m., har der været tyveri fra
Marinebizz. Deres gaffeltruck dampede ud af havnen en tidlig morgen. Video overvågningen ved Dansk
Sejl og Motor har billeder af det man mener, er den cyklende tyv - men man kan ikke genkende personen
ud fra billederne.
Heliflight har forespurgt om flyvninger i området omkring havnen. FU har udtalt, at det er super med
aktivitet - men vi ser helst ikke man flyver gentagne gange i lav højde omkring og over havnen.
Laderne er ved at være klar til at få betongulv.
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Bestyrelsen for Brøndby Havn

Rep. og vedligehold
El og vand ser ok ud.
Wiren på kranen er blevet skiftet. Lille Kurt har fået service - hvilket har hjulpet kraftigt. Henrik Agners
skur er nu fjernet. Jens har været kaldt på arbejde en søndag for kranløft af båd som havde været fanget
i bundgarn. Laderne er nu klar til at få støbt gulv. Ophængning af vandslanger på broerne er nu udført.
Hul på forpladsen ved spunsen (ved gl. dieselstander) vil være der et stykke tid endnu. Omkring dobbelt
forsikring af kranen er Tryg og Codan nu enige om, at det er Codan der skal udbetale det for meget
indbetalte beløb. Nu handler det kun om hvornår udbetalingen vil ske.

Bådpladser:
a. Venteliste bådpladser: (JLJ) listen blev gennemgået.
b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JU) Der er god gang i genudlejningen.

Regnskab
a. Drift: (HS) fremlage 30/9 regnskab og måtte konstatere at økonomien er stram, så der blev

vedtaget anlægsstop for resten af 2013.
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen - den ser fornuftig ud.
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet, som klart afspejler regnskabet pr. 30/9.

Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: En opfordring til at få taget fat i bøder for mgl. Navn og hjemhavn på bådene.

Ros fra havnebruger til havnefogeden og kontoret for håndtering af et stØrre projekt som er lykkedes.
Opfordring til at bådstativerne til foråret bliver flyttet ind til siden.

b. Hjemmeside: (PC) lngen bemærkninger andet end alm. opdateringer til hjemmesiden bl.a.
havnefogedens klumme.

Brøndby Kommune: intet nyt.

Korrespondance
a. Ansøgning om telt - N-10 ok (FA) svarer.
b. Ansøgning om telt L-15 ok (FA)svarer.
c. Henvendelse om transport - Dansk Sejl og Motor Afslag (FA) svarer.

Dette gives der afslag på - da det er uansvarligt ergonomisk
(Føreren af bådvognen skal "køre" baglæns).

d. Tilbud renovation. FA følger op.
e. Båden Miki. (FA) sendes til inkasso.
f. FLID seminar 7111-12. FA og JJE deltager.
g. Ansøgning om telt -K-11. ok (FA)svarer.

Diverse forretninger
a. Ska'nokken: Gennemgået - og tilrettet.
b. Byggesag Havmågen 2. Tegningerne er klar og der afuentes kloak og WS'er.
c. BSS ny alarm. Der er kommet tilbud på opdatering af alarmsystemet. Der arbejdes på dette.

Eventuelt:
Der kan nu købes badetid i kortautomaten i forhallen, men det er ikke muligt at købe gæstekort p.t..
Der er kommet en forespørgsel fra BSS om det er muligt at benytte samme økonomisystem som havnen.
BSS opfordres til at sikre, at gæstekort kan anvendes til bad m.m. - også imellem kl. 23 til kl. 7.00.

Næste møde:
Mandag den 12. november 2012, kl. 19 Eventyrstuen.
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