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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Peter Christophersen (PC), Bjarne Jørgensen (BjJ),  
 Tanja Levinsen (TL), Flemming Nielsen (FN) 
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Ole Quitzau (OQ), Jim Johansson (JJ),  
 
Dato: 10. april 2017                                                         
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:00 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Påsken står for døren og foråret er på vej – nu venter vi bare på vejret. Der er kommet godt gang i, 

at få sat både i vandet. Træskibsbroen bliver færdig før påske. Havmågen er brugbar til påsken, der 
mgl. lidt småting som bliver lavet senere. Vi har fået lavet en overdækning over ved materielgården. Der 
er ved slæbestedet igangsat en ny skurgruppe. Det er også tid for afhentning af havnemærker for 2017.  

  
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el ser fornuftigt ud. Der er foretaget en del små reparationer. Der har samtidigt været 
nogle periodiske fejl på P, I og N-broen. Der er og bliver foretaget nogle små ændringer for at finde 
fejlene. Strøm til skurgruppe på N-broen forsøger vi at få udbedret. 
Der er fuld gang i søsætningerne og de forskellige projekter er ved, at være færdige. 
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Der er kun venteliste til type 9. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er meget få pladser til salg.  
 
5.  Regnskab 

a. Drift/Kvartalsregnskab 31.03.17: (TJ) Gennemgik driften for marts og regnskabet pr. 31.03.17 
    Ingen bemærkninger. 

     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. Der er en lille håndfuld der mangler at betale. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten – ingen bemærkninger. 
 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Lys på M og O-broen skiftes til et bløder lys. Ellers intet at bemærke.  
 b. Hjemmeside: Intet nyt. 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
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8. Korrespondance 
 a. P-22 – ansøgning om at blive på land til 2018. OK (JK skriver). 
 b. Ansøgning om ny skurgruppe ved slæbested. OK (JK skriver). 

 
9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: Gennemgået og diverse rettelser 
 
  

 10.  Eventuelt:  
 Havnemærker for 2017 er en årsmærkat og der sættes sedler op for afhentning af disse inden 1. maj 

2017. 
    
  11. Næste møde:   
 
 Generalforsamling onsdag den 19. april kl. 19.00 i Restaurant Albatrossen. 
 
Møde mandag den 8. maj 2017, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


