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Deltagere:          Jean Nordberg (JN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB)  Bjarne Jørgensen( BjJ) 
                              Mogens Hansen (MH) ,  Jim Johansson (JJ), Flemming Nielsen (FN) og Henrik Rademacher ) 
                              Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA) 
Afbud:  Peter Christophersen (PC)   
 
 
Dato:  10. december 2012                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:20                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) De sidste dage er der brugt meget energi på snerydning, men ikke på spredning af salt. Det havde 

bevirket at flere var faldet/gledet. (JN) opfordrede (FA) til at bruge mere salt, så disse uheld kunne 
undgås. 

  TAT sagen kører stadig. Der er nu sat en uvildig synsmand på sagen og vi afventer spændt på 
udfaldet. 

 Vi har imødekommet sejlklubbens ønske om at bruge vores regnskabsprogram, mod en pris af kr. 3.500 
eks. moms årligt. Vi deler dog ikke hardware og BSS må selv bekoste de moduler etc. der skal bruges.  

 (MB) oplyste, at BSS bestyrelse ønskede et fællesmøde med havnebestyrelsen bl.a. om justering af 
fordelingsnøglen/fællesudgifterne. Hvilket (JN) syntes var en god ide. 

 
3. Rep. og vedligehold 
  (FA) Der har igen været tyveri, denne gang fra en båd på område 18. Dette bragte igen 

videoovervågningen på bane. (FA) havde undersøgt hvad kameraer til facaden af klubhuset ville koste, 
og havde fået en pris på ca. kr. 18.000, hvilket bestyrelsen syntes var urimeligt dyrt. (FA og JJ) vil prøve 
andre muligheder. (MB) mente at BSS også havde interesse i dette projekt og det var noget man kunne 
tage med på fællesmødet. 

   De hvide molelys (indmaden) er ikke gode og (FA) finder ud af hvad nyt koster. Der har været nogle 
problemer med EDB’et, hvilket bevirkede at systemet ikke kunne bruges i 2 dage, fejlen er nu rettet og 
det virker fint igen. Køleskabet i Havmågen er defekt. (JN) smid det ud og hvis brugerne vil have et nyt, 
må de selv købe dette.  

   Flemming Holm, der har sponseret noget af det nye tankanlæg, sætter ny reklame på tankhuset, der 
nu er færdigbygget. (FA) vil gerne have en presenning i den ene gavl, for at modvirke at det regner/sner 
ind under taget. (FA) finder ud af hvad dette vil koste. 

   (FA) havde fået flere oplysninger om Marinabooking. Bestyrelsen mente ikke det var aktuelt for 
Brøndby Havn, da indtægten ikke ville modsvare udgiften. En mulighed var, at de erhvervsdrivende 
kunne være interesseret, da de på hjemmesiden kun informere om hvad de kunne tilbyde sejlerne. (FA) 
forhører sig hos de erhvervsdrivende på havnen. 

   (FA) trailerejere der ikke placerer traileren på den anviste plads, men hvor de kan finde ”hul” mellem 
bådene. Det går ikke, trailerne vil blive flyttet eller de kan risikere, at deres båd bliver lukket inde mellem 
bådstativer. (FA) pusler med ide om at lave et område kun for trailerne. 

   (FA) der er problemer med mange af bådene der stadig ligger i vandet. Flere har fået oplyst, at de skal 
flytte båden til en anden plads, dette er stadig ikke gjort. Derudover er det blevet oplyst alle; at hvis 
båden forbliver i vandet, SKAL havnekontoret have besked og alle SKAL have vinterfortøjninger på.  
Bestyrelsen blev enig om en håndtere denne regel strengt og alle er ikke opfylder havnens krav, vil 
modtage et brev en af de nærmeste dage med oplysning om at båden skal være flyttet og 
vinterfortøjningerne på senest d. 2.1.2013. Herefter vil havnepersonalet sørge for at vinterfortøje 
bådene og ejeren får en regning på kr. 1.200 + materialeudgifter. 

  
     a. El og vand: (FA) Dong varsler prisstigninger. . Vandforbrug ingen bemærkninger. 
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4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ikke nogen ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) ingen ændringer. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet som ser rimeligt ud. Efter nytår skal vi kigge på afskrivningerne.  
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen som ser flot ud. 
     c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet. 
      
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Intet nyt. 
   b. Hjemmeside: intet nyt. 
 
7.   Brøndby Kommune: (JLJ) efterlyste vores tilskud. 
 
8. Korrespondance 
 a.  Prisstigning Electrolux centrifuge: Taget til efterretning.  
 b.  H-19 Båden Assia: Intet svar/reaktion på brevet, derfor bliver lejeren opsagt.  
     c.   MHV: Ønsker at flytte til Brøndby Havn – forretningsudvalget arbejder videre. 
 d.  Båden Miki: har ikke reageret på brevet fra advokaten. (JN og (FA) undersøger mulighederne for  
          flytning af båden til hjemadressen 
 e.  Båden TAT se #2 
 f.  Ansøgning N-14: Telt om båden accepteret, (FA) skriver. 
 
9. Diverse forretninger 
 a. ska’nokker gennemgået. 
      

 10. Eventuelt:  
     (FA) der er problemer med mastekranen, den går ofte i stykker. Bremsen i taljen blokerer og kæden  
     skal muligvis skiftes. (FA) prøver at finde nogle priser, og evt. ved udskiftning et andet fabrikat. 

 
          
  11. Næste møde:  Mandag d. 14. januar 2013 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 
 
 
 
                  

                            
 

                                            Glædelig jul og godt nytår 


