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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ) 
 Mogens Hansen (MH), Tanja Levinsen (TL), Jim Johansson (JJ), Flemming Nielsen (FN),  
  
                              
                             Personale:  Jette Lehrmann Jensen (JLJ), Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Birgit Jeppesen (BJ), Peter Christophersen (PC), Tom Bech Frederiksen (TBF) 

  
 
 
Dato: 13. juni 2016                                                     
                                                                                                      
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) Tillykke til vores havneassistent Henrik med krankortet. Henrik er i fuld gang med, at sætte både i 

vandet. Vi er super glade for den hjælp, vi har fået udefra. Der er kommet mange både i vandet, men 
der mangler en del.  

 Vi fortsætter med, at hæve betonklodser op i løbet af juni/juli. Vi kigger samtidigt på pæle-ramning 
henover sommeren. Hvis der er nogen der har løse eller skæve pæle må i gerne skrive til 
havnefogeden. 

  
3. Rep. og vedligehold 

El og vand er gennemgået. 
 Vand ligger på normalt forbruget. El er væsentligt højere end det plejer – men der kigges på det ved 

næste elaflæsning 30. juni. 
 Rød-indsejlingsbøje trækkes på plads ved H-nord dvs. flyttes tilbage til 2 meter kurven.  
 På H-broen er der desværre en kabelfejl, hvor der skal laves fejlsøgning. Dette udføres hurtigst muligt.  
 Der vil blive udskiftet brædder på diverse broklapper. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JLJ) der er venteliste på de små pladser 3x8 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Der er gang i sommersalget ca. 30 pladser 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift: (TL) gennemgik driften. 
     b. Debitorer: (JLJ) gennemgået, ser rigtig pænt ud – meget lille udestående. 
     c. Likviditet: (JLJ) gennemgik likviditeten. 
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: 
 Vi har kigget efter havnemærker på både i vandet – der er for mange der ikke har afhentet og påsat 

deres mærker for 2016. Vi skal henstille at disse bliver afhentet og påsat så vores nye havnefoged kan 
se hvilke både der er havnebruger i forhold til gæster.  
Det blev aftalt at sætte nye bro-skilte op. 

 b. Hjemmeside: Intet nyt 
     c. SU-udvalget – BSS: BSS har foreslået opsætning af en info-skærm i forhallen.  
 Bestyrelsen er positivt indstillet og afventer et færdigt projekt. 
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7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
 
8. Korrespondance 
 a. U-7 – ansøgning om at blive på land – ok accepteret (JK skriver) 
 b. R-9 – ansøgning om opsætning af telt - ok accepteret (JK skriver) 
 c. K-3 – ansøgning om at blive på land - ok accepteret (JK skriver) 
 d. G-14 – ansøgning om at blive på land - ok accepteret (JK skriver)  
 e. H-44 – ansøgning om at blive på land - ok accepteret (JK skriver) 
 f. 

 
  

9. Diverse forretninger 
      a. Hvide Bro – Arbejdet er i fuld gang. Forventer at tidsplanen holder med medio juli. 

b. Ska’nokker: blev gennemgået og tilrettet. 
. 
  

 10.  Eventuelt:  
 Der blev talt om opsætning af en redningstrappe på træskibsbroen. 
 Der er kommet en ny apps der hedder Harba som kan downloades for bookning af havnepladser. 
    
  11. Næste møde:   
 
  
                   Møde mandag d. 8. august 2016, kl. 19:00 i Eventyrstuen          
 
 
 


