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Deltagere:       Jean Nordberg (JN) Bjarne Jørgensen (BjJ), Flemming Nielsen (FN), Hanne Schollert (HS),  
                          Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH), Jim Johannson (JJ), Tom Frederiksen (TF),  
 Ole Quitzau (OQ), Helle Andersen (HA) 
                          Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrmann Jensen (JLJ)  
 
Afbud: Birgit Jeppesen (BJ) 
 
Dato: 9. februar 2015                                                       
                                                                                                             
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:15                                                         
 
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 
 

Møde referat 
 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 

Der er ikke sket meget den seneste måned. Restauranten har fået deres markise sat op og det ser flot 
ud. Det triste er at vi skal sige farvel til Helle i bestyrelsen. Vi ønsker dig held og lykke.  
Miljøsagen er afsluttet og godkendt. Vi mangler dog at rette gruset af. Dette vil blive gjort til foråret da det 
er alt for vådt lige nu. Det er positivt og dejligt at sagen nu er lukket. 
Jan og Kenneth har fået ryddet op i hallen og materielgården. 
TAT er blevet solgt. 
 

3. Rep. og vedligehold (JE) 
 El og vand ser ok ud. 
 Vi har lavet nogle el-reparationer på de forskellige broer. Der er lukket for vandet. Vi er i gang med at 

rydde op på værkstedet og materielgården. 
  
4. Bådpladser:  

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen ændringer til listen.  

b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Det er 43 pladser til i genudlejningen, samme tal som sidste år.   
 

5. Regnskab 
a. Drift:  (HS) Regnskabet for januar måned blev fremlagt og gennemgået. 
 Årsregnskabet for 2014 blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen. 
 
b. Debitorer: (JLJ) gennemgik debitorlisten. Der er en del på listen, men ser ”pænt” ud. 
 
c. Likviditetsbudget: (JLJ) gennemgik likviditetsbudgettet for 2015, der blev lavet lidt rettelser.   
 
d. Fremlæggelse af budget 2016+Havnetakster 2016: (HS) Gennemgik budgettet og havnetaksterne.             
    Disse blev af bestyrelsen godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen til 22. april  
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6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg:     
         (FN+MH) Vi har været på en rundtur og der har været forskellige små bemærkninger, som er 
          overdraget til JE for udbedring. 

    
 b. Hjemmeside: (HS) Ingen bemærkning 
 
 c. Samarbejdsudvalg BSS og Havn: (MB) 
     Der har ikke været noget og behandle pt. 
           
7. Brøndby Kommune: 
 
8. Korrespondance 
 
 
9. Diverse forretninger 

a. Ska’nokken: Gennemgået – foretaget rettelser. 
 

                 
10. Eventuelt:  
 Der er konstateret at der er meget affald rundt omkring. Bl.a. ved kører vejen over til Watergames. Det 

blev forslået at opsætte nogle flere affaldsspande.  
 Helle fortalte at der er åbningsreception i Restaurant Albatrossen lørdag den 28. februar fra kl. 12 til 15. 
 Alle er meget velkommen til at komme forbi. 
 
11. Næste møde:  

Mandag den 9. marts 2015, kl. 19 Eventyrstuen. 
 


