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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Mogens Bruhn (MB), Peter 

Christophersen (PC), John Damgaard Hansen (JDH), Flemming Nielsen (FN), Tom 

Bech Frederiksen (TBF), Jean-Pierre Lindbaum (JPL) 

. 

Personale:  Jesper Kaas (JK), Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

Afbud fra:  Karsten Florwè (KF), Alexander Borch-Andersen (ABA), Karl Hansen (KH) 

Dato:  14. juni 2021 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21.00 

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) Lidt status på Z-broen siden sidst. Der mangler trappe, brofæste, vand og strøm. Vi 

har taget strømmen fra værkstedet. Senere flyttes det til gravstedet ved Havkatten. Ved 

C+ er der lagt bro ud, men vi mangler resten. Den store udfordring har været at få leveret 

materialer (træ) samt kvaliteten af pæleramningen. Vi har skiftet kæder og rettet broer op. 

Omkring vinterbaderne og strøm til denne er nu færdigt og tilsluttet. MHV’s strøm flyttes til 

ny tavle. Der er aftalt møde med Brøndby Kommune om afklaring af betaling. 

 
3.  Rep. og vedligehold 

(JK) El og Vand ok for sæsonen. 
Udskiftet kæder på G-broen. Vi mangler F-broen – der skal flyttes nogle både før vi kan få 
udskiftet knækkede kæder. L-broen mangler et par kæder. Der er dog 2 både der har 
trukket broen helt skævt ved at fortøjer for stramt til broen. Kranen smed hydraulikolie på 
en båd. Denne har vi selv betalt for at rengøre og bådejer er tilfreds. Vi har haft en 
udfordring med nedgravning af fjernvarmekabler ved indkørsel til havnen. Arbejdet vil 
fortsætte 1 år frem. Som tidligere nævnte har vi udfordringer med at skaffematerialer til 
skurgrupper som har fået tilladelse til at bygge nye. Vi rykker jævnligt vores leverandør. Vi 
kæmper for at følge med vind og vejr omkring områder mv.. 
 

 
4. Bådpladser 

Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Bådpladser til genudlejning på 

hjemmesiden, sælges umiddelbart efter de kommer til salg. 
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5.  Regnskab: 
a. Drift (JLJ): Drift gennemgået. 
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået og alt ser godt ud. 
c. Likviditeten (JLJ): Gennemgået, der blev lavet lidt smårettelser. Likviditeten ser stadig 

rigtig godt ud med salg af de nye pladser.  

 
6.  Nyt fra udvalg 

a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): 
Udvalget har været på tur i havnen, men henleder opmærksomheden på oprydning 

omkring og ved skure, specielt på R, Q og på og ved Grillpladser over hele havnen. Vi 

planlægger en oprydningsdag senere på året, samt påtale for udbedring af skure samt 

diverse opgaver på havnen. 

 

b. Hjemmeside (PC): Opdateres løbende, 2 nye hjertestarter mangler og sættes på. 

c. SU – udvalget BSS: Intet nyt 
 

 
7.  Brøndby Kommune:  Intet nyt. 
 
 
 
8.  Korrespondance: 

a. H-27/Ansøgning om bygning af Tømmerflåde (ponton-båd). 

Ansøgning blev behandlet. Der er givet afslag. (JK skriver) 

9.  Diverse forretninger 
     Ska´nokker – Blev tilrettet. 

 
10.  Eventuelt:  
       Der blev aftalt dato for goddag/farvelfest 2020/21. Den 10. september 2021 
 
11.  Næste møde: 
       Mandag den 9. august 2021, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 
 
      Generalforsamling afholdes onsdag den 29. september 2021 i Restaurant Albatrossen. 
 
 


