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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Tanja Levinsen (TL), Mogens Bruhn (MB), Mogens Hansen (MH),  
 Karsten Florwé (KF), Flemming Madsen (FL), Flemming Nielsen (FN),     
 Tom Bech Frederiksen (TBF), Alexander Borch-Andersen (ABA), Peter Christophersen PC) 

 
                           Personale: Jesper Kaas (JK) 
 
Afbud: Jesper Bjerborg (JB) Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

  
Dato: 19. august 2019     
 
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 20:55 
                                                                                                    
Referent: Jesper Kaas (JK) 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 

(JN) Ganske kort. Der har været afholdt ferie af mig og fra personalet har Henrik haft ferie i juli og 

Jesper er lige kommet tilbage efter 3 ugers ferie. Jette er lige gået på ferie. Så intet nyt. 

3. Rep. og vedligehold 
(JK)  

El- og vandforbrug er aflæst. Alt normalt. 

Dele af bro-V er brugt til at forlænge bro-B 

Arbejdet med lægning af fliser hos fritidsfiskerne er godt i gang. 

Område 6 til 10 skal renoveres. Der er flyttet en del stativer og der mangler blot at blive flyttet 8 både. 

 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (JN) Der er ingen venteliste 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JN) Der er meget få bådpladser til salg. 

5.  Regnskab 
a. Drift (TL) Driften blev gennemgået. Intet at bemærke. 
b. Debitorer (TL): Der er få debitorer.  
c. Likviditet (TL): Blev gennemgået, fundet ok. 

6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg: Der ligger pt. 39 både i vandet uden årsmærkat. 

Alle slangeholdere til vandslanger på broerne bør udskiftes – Det vedtages at JK køber nye og 

udskifter. 

Vand fremførings slanger der hænger fikseres til broerne igen. JK lægger plan for dette. 

Det foreslås at de mobile toiletter ved spunsområdet vendes, så vinden ikke får fat og åbner 

dørene. JK - OK 

Broklapper ved Bro-H plads 66 og 38 samt Bro -O ved plads 16 bør repareres. JK – OK 

Der bør generelt opsættes nye bro skilte ved b.la. flydebroerne. JK kigger på det. 

Der skal etableres El-udtag tættere på MHJV kutteren ved broen. JN svarer- der skal bygges nyt 

skur ved MHJV broen og stik vil blive monteret på rækværket ude ved broen her. 
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b. Hjemmeside: (PC) Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Der planlægges et nyt udvalgsmøde. 

c. SU- udvalget BSS: Intet nyt 

 

7.   Brøndby Kommune (TBF): Der har været sommerferie – intet nyt 

8. Korrespondance:  
 a. G-28/ ansøgning om etablering af nyt selvbyg grejskur. OK (JK skriver) 
 b. C-16/ ansøgning om etablering af nyt selvbyg grejskur. Afslag for placering - ny godkendt 

placering foreslås (JK skriver) 
 c. L-5/ansøgning om opsætning af telt for vinteren 2019/20. OK (JK skriver) 
  

 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: Gennemgået og tilrettet. Maling af brohoveder og toiletvogne slettes. 
  

 10.  Eventuelt:  
  
 
 11. Næste møde:   
 Forslag mandag den 9. september 2019, kl. 19 i nyt Havnekontor. 
 


