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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Nielsen (FN), Palle Lauritsen (PL), John Damgaard 

Hansen (JDH), Peter Christophersen (PC), Karl Hansen (KH), Tom Bech 

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

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

 

Afbud fra:  Flemming Madsen (FM), Dea Warming (DW), Alexander Borch-Andersen (ABA). 

Dato:  14. marts 2022 

Emne:  Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.25    
Referent: Jette Lehrmann Jensen (JLJ) 

 

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

(JN) Så er foråret godt på vej. Terrassen på Albatrossen er nu færdig og taget i brug. Vi er 

i gang med at laver broer. Vi har ikke modtaget slutafregning fra arkitekten, da arkitekten 

gerne vil lave tegningerne færdige. Vi ser på det og aftaler nærmere med ham. Det har 

været en stille måned. Trucken er kommet tilbage og virker igen. 

3.  Rep. og vedligehold 
(JK) El og vand – ser ok ud for sæsonen. 
Vi rykker nu alle havnebrugere der hvor båden ligger i vandet for afhentning af 
havnemærker inden 15. april 2022. Der er en broklap på H-broen der var gået i stykker, 
som nu er fixet. Pga. uvejr har der været en del strømskader. Vi får det lavet hen ad 
vejen. Vi har fået renset toiletter og regnvandsbrønde. Der har været tyveri af brændstof 
på A-B-C og C+. Havnebrugerne er blevet orienteret og det skal meldes til politiet. Det er 
sikkert sket natten imellem lørdag/søndag d. 12/13. marts. Vi var torsdag d. 10. marts til 
møde i Holbæk Havn og Marina for den udvidet øresundskreds. I år tog vi JN og FM med. 
Det var en spændende dag med rundvisning i begge havne og med indlæg fra F.L.I.D.  
Torsdag d. 17. marts er Brøndby vært for sæsonstart med Køge Bugt havnene. 
  

4. Bådpladser 
Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: Nu kommer der pladser til salg på 

hjemmesiden igen. Der er 4 3x10 bådpladser til genudlejning. 

5.  Regnskab: 
a. Drift (JLJ): Driften blev gennemgået.  
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende. 
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten blev gennemgået. 

 
 



                                                                                                                             Bestyrelsen for Brøndby Havn 

  Godkendt referat 14.03.2022                side 2 af 2  
  

6.  Nyt fra udvalg 
a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN) Vi har været på tur, og har konstateret løse 

el-stander specielt på A-B-bro, og ukrudt ved kanten. Infoskilte renoveres. Servicebro N-
O: Her skal sikres så perlesten ikke falder i vandet. Samtidig må der gøres noget ved den 
store niveauforskel. Skurejere skal have besked om at få renset ukrudt foran skur, 
udbedret skader og få malet deres skure.  

b. Hjemmeside (PC): Tilrettes løbende. 

c. SU – udvalget BSS: Intet nyt 

7.  Brøndby Kommune (TBF): Intet nyt 
 
8.  Korrespondance:  
     a. Skipperiet omkring udlejning af både. Henvendelsen blev drøftet og behandlet.  
         (JK skriver) 
 
9.  Diverse forretninger 
     a. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet. 

10. Eventuelt:  
     a. Sikkerhavn. Vi indkøber et par stiger til test.     

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


