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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ 
 Flemming Nielsen (FN), Mogens Hansen (MH) Jim Johansson (JJ), Hanne Schollert (HS) 
                             og Tom Beck Frederiksen  (TBF) 
                             Personale: Jan Ernst (JE), Jette Lehrman Jensen (JLJ) 
 
Afbud: Helle Andersen  
 
 
Dato: 12. januar 2015                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:30                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Startede med at ønske alle et godt nytår. Vi har foreløbig haft en mild vinter, men til gængæld 2 

storme ”Dagmar og Egon”. Vi slap uden de store skader, men desværre sank en båd, årsagen kendes 
endnu ikke, og båden er nu hævet. I den forbindelse roste (JN) de mange bådejere, der kom for at tilse 
deres både.  

 Marinehjemmeværnets bro er stort set færdig, der mangler skridsikker belægning på broen. 
 TAT er solgt og har fået lov at blive på land indtil august i år. Miljøhullet bliver lukket i næste uge med 

stabilgrus og jordbunken bliver kørt væk. 
 
3. Rep. og vedligehold 
 (JE) Der er ryddet op i materialegården. Afløbsristene på området er blevet renset. Skulle der være 

nogen der er overset, bedes man kontakte havnekontoret. Derefter orienterede (JE) om FLIDs mødet i 
Jylland.  

     a. El og vand: (JE) ingen bemærkninger.  
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) ingen ændringer. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) der er solgt 3 pladser. (JN) efterlyste  
          nummerering, hvilket (JLJ) påfører. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/regnskabsudkast 2014: (HS) og JLJ) gennemgik regnskabet. Der var stor ros fra bestyrelsen,  
         da regnskabet ser meget flot ud. 
         Det endelige regnskab for 2014 skal underskrives til næste bestyrelsesmøde.  
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser flot ud. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, som ser god ud.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (FN) der har ikke været rundgang. Oprydningsdagen som var fastsat til  
     april, er et dårligt tidspunkt, da mange både stadig står på land. Oprydningsdagen blev derfor flyttet til  
         d. 30. maj 2015. (JJ) ønskede at være med i udvalget. Udvalget består så nu af (FN), (MH) og (JJ)          
 b. Hjemmeside: Der oprettes en mulighed for ”kontakt bestyrelsen/havnekontoret” (JN) laver et oplæg  
         til (JLJ) der efterfølgende sendes til webmasteren. 
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  c. SU-udvalget – BSS: Ændringerne på Albatrossen er startet. (MB) havde ikke hørt noget nyt om 2020 
planen. (JN) var noget utilfreds, mht. indlæg som var et havneanliggende, stadig kom på BSS facebook 
side. (MB) kontakter BSS.  

 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. Modtaget forslag til generalforsamlingen: ny mastekran 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået.  
     b. Generalforsamling: fastsat til 22.april 2015 på Albatrossen. 
  

 10.  Eventuelt: (HS) er tovholder vedr. materialet der skal udsendes i forbindelse med generalforsamlingen.     
                           På valg til generalforsamlingen er: (JN), (MB), BjJ) og (HA) suppleant. 
    
  11. Næste møde:   
  
  
                    Møde mandag d. 9. februar 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


