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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Tanja Levinsen (TL), Mogens Bruhn (MB),  
 Mogens Hansen (MH), Peter Christophersen (PC), Flemming Nielsen (FN), 
 Karsten Florwé (KF), Jesper Bjerborg (JB) 
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud:  Alexander Borch-Andersen (ABA), Tom Bech Frederiksen (TBF), 

 
Dato: 12. juni 2017                                                          
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 21:30 
                                                                                                    
Referent: Jette Lehrmann Jensen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
 (JN) Vi har desværre været plaget af tyveri, hærværk og dårligt vejr. Det er gået udover vores rib-båd 

og tiptraileren er blevet stjålet med alt brændet til Skt. Hans Bålet. Havnen afholder i år Skt. Hans Aften 
med båltænding kl. 21.00. Borgmesteren har sagt ja tak til, at holde båltalen.  

 Der har i lørdags den 10. juni været afholdt Havnens Dag, som var en god dag. Alle har gjort en stor 
indsat og vi var glade for at være med. Lads os gøre det igen. 

 
 
3. Rep. og vedligehold 

(JK) Vand og el er kontrolleret og det er fornuftigt ud for årstiden. Der er foretaget en del el-reparationer 
på P og I-broen, hvor der er lagt nye underkabler. Vi er i fuld gang med sæsonen og specielt Vild med 
vand arrangementet i lørdags. Der er fokus på affaldsøerne, da havnebrugerne smider ting ud, som de 
selv skal køre på genbrugsstationen. Vi bruger unødigt tid og penge på sortering og udsmidning.  
 

4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) Få på venteliste 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er pladser til salg, men ikke over 4x14.  
 
5.  Regnskab 

a. Drift: (TL) Gennemgik driften for maj. Vi følger budgettet. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået. Der er et par stykker der mangler at betale. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten – ingen bemærkninger. 
 
6.  Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: Havnepladsudvalget har kigget lidt på havnen. Der må gerne sættes noget 

mere lys op i miljøgården. Evt. mulighed for et cykelskur. 
 
 b. Hjemmeside: Intet nyt. PC kigger hjemmesiden igennem. 
 
     c. SU-udvalget – BSS: Intet nyt. 
 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
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8. Korrespondance 
 a. O-15/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver)  
 b. G-00/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver) 
 c. U-10/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver) 
 d. Henvendelse om brug af slæbested. (JN skriver) 
 e.  F-5/ansøgning om at blive på land. OK (JK skriver) 

f.  Overvågning adgangsveje og materielgård. OK der indkøbes. 
  

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

 10.  Eventuelt:  
  
 
  11. Næste møde:   
 
  
Møde mandag den 14. august 2017, kl. 19.00 i Eventyrstuen. 
 
 
 
 


