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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Karl Hansen (KH), Mogens Bruhn (MB),  

Flemming Madsen (FM), Alexander Borch-Andersen (ABA),  
Peter Christophersen (PC), John Damgaard Hansen (JDH),  
Jean-Pierre Lindbaum (JPL), Flemming Nielsen (FN), Karsten Florwè (KF),  
Tom Bech Frederiksen (TBF),  

 
 
Personale: Jesper Kaas (JK), Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 
 
Afbud fra:    
 
Dato: 12. oktober 2020 

       
Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21.20 
 
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 
 
 

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

(JN) Der er jo ikke sket det store siden sidste møde. Områderne på Sydøen er blevet 
renoveret og brøndene er renset. D-broen er næsten færdig – der mangler nogle småting. 
 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El og vand er aflæst og følger sæsonen 
Der er udskiftes broklapper i takt med at vi kan nå det. D-broen er som sagt næsten færdig. I 
materielgården er der blevet flyttet lidt rundt på containerne. Der opsættes senere et hegn. 
Sydøen er blevet renoveret. Grøfter og brønde er blevet renset op. Der er blevet bortskaffet 
nogle gamle både, hvor vi har hjulpet nogle gamle havnebruger af med disse. Der er blevet 
gjort plads til parkering på Sydøen i område 24 til fortrinsvis MHV om tirsdagen, samt 5 
pladser til vinterbaderne. Der også en parkeringsplads ved Havnekontoret, samt område 1-4 
ved Restaurant Albatrossen. Område 26-30 er blevet til et trailer område. I område 16-23 skal 
der sættes både, så derfor er der parkering forbudt indtil bådene er kommet på land. Sydøen 
vil fremover kun bruges til mobilstativer. Vi udbedre lunker løbende på Nordøen. 

 
 
4. Bådpladser 

a. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (JLJ) Få pladser til salg. 
 
 
5.  Regnskab: 

a. Drift september 2020/kvartalsregnskab pr. 30/9-20 (KH): Driften blev gennemgået. 
b. Debitorer (JLJ): Blev gennemgået. 
c. Likviditeten (JLJ): Blev gennemgået og opdateret 
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6.  Nyt fra udvalg 

a.  Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): 
Vi har været en tur rundt på havnen. Omkring vandslanger forslår vi, at der udskiftes til 
slangeruller. Samtidig opsættes slager og slangeruller også ved brofæsterne. Det blev 
vedtaget, at indkøbe og udskifte disse hen over vinteren. Vi har kigget på grejskure, 
hvor der er mange der trænger til maling og at skurejer ryder for ukrudt foran 
skurgrupperne. Til foråret skal der foretages en gennemgang af grejskurene for 
vedligeholdelse og maling.  

b. Hjemmeside (PC): Der er nu kommet billeder af næstformand og kommunerepræsentant 
i bestyrelsen på hjemmesiden. 

c. SU – udvalget BSS: Intet nyt. 
 
7.  Brøndby Kommune:  Vinterbaderne Bifrost åbner den 6. november 2020. 
 
8.  Korrespondance: 

a. K-22/23 – ansøgning om ny skurgruppe: Pladsudvalget kigge på placering – JK skriver. 
b. Fest i Havmågen – har resulteret i en sag. Der gives skriftlig advarsel. 
c.  

 
9.  Diverse forretninger 

a. Ska´nokker – uændret 
b. Havnetakster – forslag om at ændre priser/vægtgrænser på søsætninger/optagninger 

 
10.  Eventuelt: Goddag og farvelfest afholdes fredag d. 13. november 2020 
 
11.  Næste møde: 

Mandag den 9. november 2020, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 
 

 

 


