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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Flemming Nielsen (FN),  
                             Hanne Schollert (HS), Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH) og 
                             Tom Beck Frederiksen  (TBF) 
                             Personale:  Jette Lehrman Jensen (JLJ), Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Ralph Manscher (RM) og Jim Johansson (JJ 
 Dato: 14. september 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) Dansk Sejl & Motor har fremlejet den lille hal til PowerBoat Pro Shop. (JE) er noget bagud med 

arbejdet på området, da vi ikke har nogen havneassistent mere. (JN) har været til møde med Brøndby 
Kommune vedr. vedligeholdelse af ”Hvide bro”. Broen er vores ansvar iht. lokalplanen og skal derfor 
vedligeholdes af os. Brøndby Kommune har bevilliget et tilskud på kr. 250.000 men renoveringen bliver 
væsentlig dyre. (JN) skal til et nyt møde i kommunen, hvor det skal drøftes yderligere. Der var 
bemærkninger til, hvorfor de brændte både stadig befinder sig i havnen. (JN) det er ikke havnens 
opgave at fjerne dem, derudover er flydespærringerne heller ikke fjernet. (JE) kontakter Vestegnens 
brandvæsen og politiet.   

 
3. Rep. og vedligehold 
 a. El og Vand ser fornuftigt ud. 
 (JN) Der er repareret broklapper efter stormen. Brøndby kommune er kontaktet vedr. rotter og der er sat 

fælder op. (MB) tilbød at hjælpe med de grønne områder, hvilket (JE) var meget glad for. Jordvoldene 
på nord-øen bliver fjernet i næste uge af (OQ) 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) der er nu 4 stk. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) der er solgt nogle stykker og nu er listen på  
         40 stk. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (HS) gennemgik regnskabet som ser pænt ud.  
     b. Debitorer: (JLJ) Der er nogle debitorer som er svære at få penge fra og (JN) lovede at kontakte dem. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik kort likviditeten, hertil ingen bemærkninger.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) spurgte hvornår betonklodserne blev fjernet og hvornår der kom  
         stabilgrus, da han ofte bliver spurgt af havnebrugerne. Hertil svarede (JN) flåden der skal fjerne  
         betonklodserne er gået i stykker og der er bestilt jern. Stabilgruset er sat i gang, vi skal blot have  
         jordvoldene væk først. (MH) arbejder videre med indkøb af 6 el-standere til broerne. (BjJ) undrede sig  
          over at der gennem lang tid har ligget en mast på forpladsen (JE) undersøger. 
     (OQ) undersøger flere muligheder mht. afspærring af vejene i havnen om aftenen/natten. 
 b. Hjemmeside: (HS) siden er rettet og der vil løbende komme nye billeder på. (JLJ) ønsker plads til  
          info på nyhedssiden, til korte beskeder. 
     c. SU-udvalget – BSS: (MB) BSS havde indkaldt til stormøde på Albatrossen, hvor bestyrelsen ville  
         fremlægge ideer til forskellige klubaktiviteter. Stor var hans forbavselse da der ikke var nogen fra BSS  
         bestyrelse tilstede. BSS havde aflyst mødet, hvilket man beklageligvis havde glemt at meddele de  
         indkaldte. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. L-5/ansøgning om vintertelt: ok (JE) skriver. 
 b. Forslag til info skilte på broerne til gæstesejler på tysk og engelsk: god ide, vinterprojekt 

c. Watergames/etablering af opvarmet værksted/toilet: ok (JE) skriver 
d. Skiltereklame fra Power Boat ProShop: Prøveopstilling – derefter tages endelig beslutning (JE)  
    skriver.  
  

9. Diverse forretninger 
      a. Ska’nokker: små rettelser og tilføjelser   
  

 10.  Eventuelt:  
 (HS) efterlyste weekend bådoptagningsdage til hjemmesiden. Der blev aftalt lørdag d. 24. oktober og 
        Lørdag d. 7. november. 
 
  11. Næste møde:   
 
                      Goddag/farvelfest fredag d. 25. september kl. 18:00 på Albatrossen 
   
                    Bestyrelsesmøde mandag d. 12. oktober 2015, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


