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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Nielsen (FN), Dea Warming (DW), Palle Lauritsen 

(PL), John Damgaard Hansen (JDH), Peter Christophersen (PC), Karl Hansen (KH), 

Alexander Borch-Andersen (ABA) 

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

 

Afbud fra:  Tom Bech Frederiksen (TBF), Flemming Madsen (FM), Jean-Pierre Lindbaum 

(JPL). 

Dato:  7. februar 2022 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.45   
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

 

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

(JN) Vi har haft møde med arkitekten som har givet et tilbud tegning og rådgivning. Dette 

bliver alt for dyrt, så vi arbejder på at finde nogen andre løsninger. Vi er gået i gang med 

terrassen ved Albatrossen, for at blive færdig arbejder vi sammen med entreprenøren der 

står for arbejdet. BSS er gået i gang med terrassen foran ungdomshuset. Vi er i gang med 

at renovere G-broen. Vi mangler nogle brodæk og betonflyder. Vi havde jo en storm 

Malik, der knækkede C-broen. Vi bliver nød til at lave en ny C-bro senere pga. alt 

træværket er råddent. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El og vand – på Nord-Ø har vi åbnet for broerne.  
Stormen Malik kom forbi den 28-31 januar. Inden stormen gik vi tur i havnen og 
kontaktede derefter havnebrugerne for tilsyn af deres både. Henrik og jeg (JK) var i 
weekenden på flere rundture i havnen. Der var nogle fortøjninger der havde sluppet og jeg 
har skrevet advarsel om manglende dobbelt fortøjninger. Der var mange mennesker på 
havnen. En masse fendere er blevet indsamlet. Infoskilte og 1 vandhane lagde sig ned. 
Disse bliver rettet op hen ad vejen. Vi har skåret nogle presenninger iflg. aftale med 
bådejere. Tendensen er at vi får mere vind så planen om at pælefiksere broerne er en 
rigtig god ide. P-broen stod helt stabilt under stormen. Vi har afspærret omkring terrassen. 
JN+JK+FM+JDH har været på rundtur i de forskellige havne fra Helsingør og ned langs 
øster søen. Det var en lærerig tur. 
 

4. Bådpladser 
Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Der er 1 bådplads til genudlejning. 
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5.  Regnskab: 
a. Drift/Månedsregnskab/Budgetforslag 2023 (JLJ): Driften blev gennemgået. 

Budgetforslag 2023 blev gennemgået og godkendt til fremlæggelse på 
generalforsamlingen. 

b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et mindre tilgodehavende. 
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten blev gennemgået. 

 
6.  Nyt fra udvalg 

a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN) Vand utæt ved kran plads. 
b. Hjemmeside (PC): Intet nyt  

c. SU – udvalget BSS (ABA): Intet nyt 

7.  Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt 
 
8.  Korrespondance:  
     a. Afklaring af både med rig på land. Det er havnefogeden der beslutter om der skal  
         monteres stormstøtter. 
     b. Z-14/Havmågen 1 weekend m/telt. Godkendt. (JK skriver) 
 
9.  Diverse forretninger 
     a. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet. 

10. Eventuelt:  
           

11.  Næste møde: 
        
Mandag d. 14. marts 2022, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 
Generalforsamling afholdes onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 i Restaurant Albatrossen 
 


