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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Ole Quitzau (OQ), Peter Christophersen (PC) 

                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Jim Johansson (JJ), Bjarne Jørgensen (BjJ), Tanja Levinsen (TL), 
 Flemming Nielsen (FN) 
 
Dato: 13. marts 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:00 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Nu er foråret på vej med de første solstrejf. Personalet er i fuld gang med forårsklargøring. Der er 

blevet rammet 29 pæle, istandsættelsen af havmågen er i fuld gang. Gavlen er skiftet og der er i fuld 
gang i den indvendige istandsættelse, som udføres af frivillige havnebruger. Kranen har fået sit årlige 
serviceeftersyn så nu er kranen klar til at sætte både i vandet. Vi har opsat en infoskærm i forhallen. 

  
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Der er åbnet for vandet. Der har været en del skader som nu er udbedret. Senere på sæsonen 
eller når der er tid vil vi udskifte en del jernrør. Der er gang i flere projekter, træskibsbroen, havmågen, 
ny havnebro og forlængelse af sponsen. 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er få på ventelisten. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er kommet gang i salg af pladser. 
 
5.  Regnskab 

a. Drift: (JLJ) Gennemgik driften for februar 2017. Ingen bemærkninger. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. Der er en lille håndfuld der mangler at betale.  
         Der igangsættes skriftlig rykning. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten – ingen bemærkninger. 
 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Rep. Af el I-bro pågår ellers intet at bemærke.  
 b. Hjemmeside: Intet nyt. 
 
     c. SU-udvalget – BSS: Der blev talt om projekt Vild med Vand den 10. juni 2017. 
  Sejlklubben er i fuld gang med planlægning af dagen. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
 
8. Korrespondance 
 a. H-65/66 – ansøgning om havneleje. Bestyrelsen fastholder sin beslutning. (JK skriver). 
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9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået. 
 
  

 10.  Eventuelt:  
  
    
  11. Næste møde:   
 
  
Møde mandag den 10. april 2016, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


