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Deltagere:          Peter Christophersen (PC), Hanne Schollert (HS), Mogens Bruhn (MB) Flemming Nielsen  
                             (FN)  Bjarne Jørgensen( BjJ)  Mogens Hansen (MH) ,  Jim Johansson (JJ) og  
                             Helle Andersen (HA) 
                             Personale: Jette Lehrman Jensen (JLJ) , Flemming Andresen (FA) 
Afbud:  Jean Nordberg (JN) og Henrik Rademacher   
Dato: 13 maj 2013                                                     
                                                                                                            
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:15                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      Da (JN) havde meldt afbud, var det (PC) der aflagde beretningen. (PC) startede med at byde (HA) 

velkommen i bestyrelsen og tilføjede samtidig, at det var en kort beretning. Fritidsfiskerne havde afholdt 
en hornfiske konkurrence, hvilket havde været en stor succes og man ville afholde en igen d. 14. 
september i år. Det nye åg var kommet og taget i brug, ved de mange søsætninger der allerede havde 
været. Havnebrugerne fra R-27 har tilbudt at male dieselskuret. (PC) sluttede med, at SSKs fiske 
konkurrence vil blive afholdt i Brøndby Havn d. 24-26 maj.  

 
3. Rep. og vedligehold 
  (FA) Gaffeltrucken kører fint, vi har dog problemer med hydraulik kraften, imellem bådvogn og 

gaffeltruck, (JN) er informeret, og kigger på det sammen med (FA) 
      Bertha har været defekt, men er nu repareret og sejler igen. Vejskiltene er kommet, men ikke opsat 

endnu. Jollebroen er nu færdig med nye kæder. 
 Der er stadig problemer med G-broen som nu er knækket, men den bliver snarest repareret. Det er 

desværre ikke en holdbar løsning og (FA) mente at der skulle tænkes fremover og kigge på nye 
muligheder, da det på sigt vil blive et generelt problem. Der skulle måske laves en backup plan for 
reparation af flydebroerne. Problemet er, at betonen revner og i en kombination af regn og frost, så 
opstår skaderne. Derefter en del debat og i første omgang, skal der kigges på udbedring af revnerne. 

 Der er kommet ny lampe på sydmolen og (FA) ønsker, at den anden også udskiftes, således at begge 
lyser lige flot. 

 På sydøen er der ”nogen” der skiller elstanderen på land, det skal påpeges at ”det må man ikke”, er der 
problemer skal man henvende sig til kontoret. 

  a. El og vand: (FA) en lille stigning i el og vand ok. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ikke nogen ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) i den sidste tid er der solgt flere pladser. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik kort regnskabet, men ikke de store udsving.  
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgik listen som er lidt for høj. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten, men vi skal passe på udgifterne. 
  
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) havde været på en mindre rundtur, og kunne konstaterer, at der 

stadig var utrolige mange både på land, der endnu ikke havde fået den nye havnemærkat på., hvilket 
for længst skulle være ordnet. Konstaterede også, at flere både i vandet manglede vedligeholdelse, 
hvilket skabte en heftig debat om hvor snavset en båd måtte være og hvad man kunne gøre. 

 (MH) og (FA) havde været en tur på C-broen og havde bemærket, at på mange af Y-bommene var der 
påsat en tynd plade i trekanten mod broen, hvoraf flere var rådne. Det at ændre noget ved havnens 
materiale er i det hele taget ikke tilladt og skal derfor fjernes. (FA) skriver til fritidsfiskerne, med besked 
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om at plader etc. der er anbragt el. skruet på trekanten skal fjernes omgående. Det samme gælder de 
fritidsfiskere der er medlem af BSS.  

   b. Hjemmeside: (PC) havnens hjemmeside er død. Den kan desværre ikke opdateres mere og vi bliver 
nød til, at finde en ny hjemmeside. I den forbindelse har vores webmaster Henning Rasmussen valgt at 
stoppe, efter at have passet siden lige siden starten. Der skal nu undersøges hvad det koster og (JLJ) 
samt (MB) prøver at finde priser og kontakter efterfølgende (PC) 

 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a.  El-forsyning Dong: til orientering. 
     b.  H-34, båd på land: Ok – (FA) skriver  
 c.  Fritidsfiskerne – anmodning om nøglekort: umiddelbart imødekommende, men afventer BSS  
 d.  H-6, båd på land: Ok – (FA) skriver 
 e.  Revideret affaldsplan 2013: har været til høring og accepteret af alle (FA) skriver. 
 f.   H-89, forårsrengøring af påhængsmotor: (FA) klargøre værkstedscontainer og skriver 
 g.  Referat FLIDs generalforsamling: modtaget 
 h.  H-22, båd på land: Ok, (FA) skriver 
 i.   Fejlmeldingsblanket: fejl på gæstekortautomat: ikke havnebrugere, bedes kontakte kontoret 
 j.   Tilbagekøb af bådplads: kan ikke imødekommes, men er behjælpelig med salg af plads (FA)   
           skriver 
 k.  Tat: sagen kører stadig 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået 

b. Forretningsorden: blev underskrevet 
      

 10.  Eventuelt: forslag til goddag/farvel arrangement d. 24. maj 2013, (JLJ) kontakter BSS. 
  
. 

      
          
  11. Næste møde:  Mandag d. 10. juni 2013 kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 


