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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Peter Christophersen (PC), John 

Damgaard Hansen (JDH), Flemming Nielsen (FN), Tom Bech Frederiksen (TBF), 

Jean-Pierre Lindbaum (JPL), Alexander Borch-Andersen (ABA), Karl Hansen (KH), 

Dea Warming (DW), Palle Lauritsen (PL) 

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

Afbud fra:   

Dato:  11. oktober 2021 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.30   
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 ikke sket så meget siden sidste møde. Vi har holdt generalforsamling. Der var 

93 der var indkaldt 6 dage for sent. Der er kun 1 der ikke er blevet indkaldt elektronisk ved 

mail og sms. Fremover vil det blive sikret at de der ikke har oplyst mail adresse eller har 

et mobilnummer bliver indkaldt med brevpost. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El og Vand ok for sæsonen. Stormen den 23. september var der så lavvandet at der 
på Z-broen var en 12 tons båd der lagde sig oven på t-bom og en 8 tons båd. T-bommens 
gummiophæng sprang (hvilket er meningen for at begrænse skader). Der er modtaget et 
nyt anderledes gummiophæng til afprøvning. I resten af havnen vil vi fremover fiksere 
broerne med pæle i stedet for kæder. Der er indkøbt plastikkapper til pælene for at 
beskytte vores materiel.  

 
4. Bådpladser 

Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Der er 1 bådplads til genudlejning. 

5.  Regnskab: 
a. Drift/kvartalsregnskab pr. 30.09.21 (KH): Kvartalsregnskabet blev gennemgået – vi 

følger udviklingen nøje både indtægter og udgifter.  
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – 2 udestående. 
c. Likviditeten (KH): Likviditeten blev gennemgået og der følges op løbende. 

 
6.  Nyt fra udvalg 

a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): 
Vi har dog en mulig læk der hvor gul vogn holder. Den udbedres så snart det er muligt. Vi 
skal også gøre opmærksom på molehovedet skal midlertidigt fikseres. Opsætning af nye 
vandslanger forsætter løbende i resten af havnen når vi har muligheden. 
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b. Hjemmeside (PC): Intet nyt – Adresse på havnekontoret tilrettes så den også ses på 

mobiltelefon. 

c. SU – udvalget BSS (ABA): Der er afholdt praktisk prøve hvor 17 ud af 18 bestod. 
BSS vil i gang sætter nogle vinter aktiviteter, samt evt. indgå et samarbejde med Røde 
Kors om kurser i hjertemassage på både og hjertestarter. Havnen vil gerne være med. 

 
7.  Brøndby Kommune:  Intet nyt. 
 
 
8.  Korrespondance: Ingen  
 
9.  Diverse forretninger 
     a. Gl. Truck er færdig.  Det blev aftalt at vi finder en ny 3,5 tons truck til erstatning for den 

gamle. 

     b. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet. 

10. Eventuelt:  
a. Fritidsfiskerne arbejder på et møde med Køge Bugt Stenrev – www.koegebugtstenrev.dk 
– hvor formand Allan Scheller vil komme til Brøndby Havn og fortælle om arbejdet og 
udviklingen med stenrevet. JDH oplyser om tid og sted når dato er fastlagt og de af 
bestyrelsen som har lyst til at deltage, er velkommen. 

      b. Opdatering af skilte (DW) Der laves nye skilte og infotavler. Dea sætter sig sammen  
          med havnefogeden. 
      c. Orientering om klage fra Advokaten. Sagen er afsluttet 
 
11.  Næste møde: 
       Mandag den 8. november 2021, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 

http://www.koegebugtstenrev.dk/

