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Deltagere:          Jean Nordberg (JN), Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS),  Mogens Bruhn (MB) 
                              Mogens Hansen (MH),  Flemming Nielsen (FN), Bjarne Jørgensen, Jim Johansson (JJ)  og 
                              Henrik  Rademacher (HR) 
                              Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA) 
 
Dato:  11.juni 2012                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:00                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Informerede om Eddie Vogels død og der vil blive sendt en bårebuket fra Havnebestyrelsen. 
 (FU) havde afholdt et meget positivt møde med BSS formand og alt tegnede til et fremtidigt godt 

samarbejde. Man var bl.a. blevet enige om at genetablere den fælles goddag/farvel fest samt afholde et 
½ årligt fællesmøde. 

 
3. Rep. og vedligehold 
 (FA) roste Dennis (vor gratis medhjælper) for det arbejde han har udført med at ”tæmme” buskene. Da 

havnens ”klippeudstyr” ikke var det mest velegnede til opgaven, var der blevet indkøbt en ny klipper. 
 På C-broen er 2 kæder udskiftet, midterkæderne mangler og vil blive udskiftet snarest. (FA) oplyste 

endvidere, at der snart var mangel på kæder.  
Fliserne udfor grejskurene 73-75 ligger ikke rigtigt, dette er blevet påtalt til skurlejerne.  
Jollepladserne er ved at være på plads og ventelisten er snart tom. En del joller mangler årsmærker – 
dette vil ejerne blive informeret om. 
Den mobile tømmestation er sendt til reparation og fejlen er fundet og vi får den snart retur. Det var et 
mikroskopisk hul i slangen, der gjorde at der ikke kunne dannes vakuum.  
Næsten alle grejskurene er blevet malet, dog mangler der stadig lejere som skal have renoveret 
grejskuret, dæk brædderne skal udskiftes. 
Miljøtilsynet fra Brøndby Kommune har været på fornyet besøg.  Der er forurening ved dieseltanken (og 
i lade 2), den er dog muligvis ikke så udbredt. Vi vælger at grave op selv, hvorefter området skal 
godkendes af Brøndby Kommune. Det opgravede vil blive deponeret hos RGS90 

     a. El og vand: (FA) Vi har ikke modtaget afregning af el fra DONG. Vand ser fornuftigt ud. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (LJL) gennemgik den korte liste, hvor der er ryddet flot op, så dem er på  
          listen er relevante. (JN) bådpladser udenfor Sejl & motors egne pladser, bliver de afregnet? (FA)  
          undersøger. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (LJL) der er solgt nogle stykker. 
 
5.  Regnskab 
 a. Drift: (HS) gennemgik kort regnskabet og er rimelig tilfreds.. 
 b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen der ser fornuftig ud, dog skal konto 3818 og 4014 rykkes kraftigt. 
     c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet. Revisorarbejdslønnen debatteret, da man  
         umiddelbart mener, at der kommer ekstraregninger der ikke er rimelige. 
      
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) der ser pænt ud i havnen, pynter med de klippede grønne arealer.   
        (JN) der er meget ukrudt foran flere af grejskurene, hvilket ikke ser pænt ud  – lejerne opfordres til at  
        få det fjernet, da det er deres ansvar. 
 b. Hjemmeside: (PC) der sker ikke så meget, men er opdateret med seneste referat – og referat fra  
         generalforsamlingen. 
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7.   Brøndby Kommune: Intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. H-62 ansøgning om landplads:  Accepteret (FA) skriver.  
 b. P-31 ansøgning om at blive på land: Accepteret (FA) skriver. 
 c. Ansøgning grejskure: Accepteret under forudsætning af, at de bygger i 2013 (FA) skriver. 
     d. Forretningsorden: Underskrevet. 
     e. Havkatten ang. Albatrossens bar ved klubhus, BSS 60 års jubilæum: Kan ikke accepteres,  
         henvises til området ved spunsen. (FA) orienterer Havkatten. 
         (MB) skal til møde i jubilæumsudv. i morgen og sender efterfølgende en orientering til  
         havnebestyrelsen. BSS informerer selv restauratør i Albatrossen 
     f.  FLID’s sagfører ønsker yderligere oplysninger i sagen om TAT: (FU) svarer. 
     g. Ungdomsafdelingen ansøgning om træningssejlads til DM med deltagelse fra andre klubber: 
          Accepteret, men det præciseres samtidigt, at det ikke er tilladt at campere på havnens område,  
         uanset arrangement. (FA) svarer. 

 
9. Diverse forretninger 
 a. ska’nokker gennemgået og tilrettet. 
      
     (PC) oplæg til Havmågen 2 (FA) der arbejdes på sagen om tilladelse fra Brøndby Kommune. 
     (PC) græsset omkring bålpladsen er meget højt, bliver det slået inden skt. Hans? (FA) ja.  

 
10. Eventuelt: Goddag/farvelfesten afholdes den 22. juni 2012. 

 
         
   11. Næste møde:  Mandag d. 9. juli 2012 kl. 19.00 i Eventyrstuen          
 
 


