
                                                                                                                              Bestyrelsen 
for Brøndby Havn

Deltagere:         Jean Nordberg (JN) Peter Christophersen (PC), Bjarne Jørgensen (BjJ), 
Flemming Nielsen (FN), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB), Mogens 

Hansen (MH), 
Henrik Rademacher (HR), Jim Johannson (JJ)

                             Personale: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) og Flemming Andresen (FA)

Afbud:  Birgit Jeppesen (BJ) 

Dato: 8. april 2013                                                      
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:00                                                        

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1.  Godkendelse af referat
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning
Der er ikke sket det store siden sidst. Der er blevet indkaldt til generalforsamling. Det har været vinter og 
intet særligt at berette.

3. Rep. og vedligehold
El og vand ser ok ud – lidt større forbrug pga. den lange vinter.
Det er endelig ved at blive forår. C-broen er nu blevet ordnet med nye kæder + broklap. Vi er så gået i 
gang med Jolle-broen. Vi skal have købt nye kæder da vi er løbet tør. Der bliver tjekket klodser og 
udskiftning af kæder. Vi har lavet gennemgang og test af HPFI relæer. Der blev fundet fejl på 9 stk. Disse 
efterkontrolleres med en HPFI tester.
Kranen har fået sit årlige eftersyn og blevet godkendt. Helikopter Åg er blevet købt. Lille Kurt har fået 
skiftet udstødning og foretaget sit årligt eftersyn. Fritidsfiskerne har meddelt at de gerne vil være med på 
en Hjertestarter.
FA var til FLID’s generalforsamling hvilket var en god og udbytterig dag. 
En havnebruger har mistet sin mast. Master ligger i mastestativet for/på eget ansvar.

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

5. Regnskab
a. Drift: (HS) fremlage 31/3 regnskab, regnskabet blev gennemgået. 
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen – den ser fornuftig ud. 
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik budgettet hvilket ser fornuftigt ud.  

6. Nyt fra udvalg
a. Havne- og pladsudvalg: 
    Stor glæde ved at se aktivitet af folk i Havnen.
b. Hjemmeside: (PC) Ingen bemærkninger andet end alm. opdateringer til hjemmesiden.

 
7. Brøndby Kommune: intet nyt.
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8. Korrespondance
a. Ansøgning om forlængelse af selvbryggerkontrakt R-5: (FA) svarer.
b. Rep af BSS-bro:  Vi er i gang (FA) svarer.
c. Renovation – skift af leverandør: Opsiges med udløb til 31.03.14. (FA) svarer.
d. Tat: Henvendelse fra ny advokat for TAT. FU skriver /FA orientere forsikringsselskab.
e. Watergames – ansøgning om mere plads: (FA) skriver.
f. Ansøgning om flagstang Q-7:  ok FA skriver.
g. Ansøgning om vedtægtsændring Dansk Sejl og Motor. afvist (FA) skriver.

9. Diverse forretninger
a. Ska’nokken: Gennemgået – og tilrettet.
b. Generalforsamling: JN, BJ og MB er på valg. Alle modtager genvalg. Der opstilles en ny suppleant i 
stedet for Eddie Vogel.

                          
10. Eventuelt: 

11. Næste møde: 
Generalforsamling den 17. april 2013 i Restaurant Albatrossen kl. 19.00
Mandag den 13. maj 2013, kl. 19 Eventyrstuen.  
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