Bestyrelsen for Brøndby Havn
Deltagere:

Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Flemming Nielsen (FN), Palle
Lauritsen (PL), John Damgaard Hansen (JDH), Peter Christophersen (PC), Karl
Hansen (KH), Alexander Borch-Andersen (ABA), Dea Warming (DW)

Personale:

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

Afbud fra:

Tom Bech Frederiksen (TBF)

Dato:

13. juni 2022

Emne:

Bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 21.30

Referent:

Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Møde referat
1. Godkendelse af referat/ændret forretningsorden.
Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.
Forretningsorden blev ændret og underskrevet.
2. Formandens beretning
(JN) Vi har modtaget tilbud fra ny Arkitekt. Dette behandles under korrespondance. Der er
ikke sket så meget siden sidst.
3. Rep. og vedligehold
(JK) El og vand – ser ok ud og afspejler sæsonen.
NBC levere E-bommer for færdiggørelse af forlængelse af C+-broen. Der er indhentet
tilbud fra 2 udbydere for montering af E-bomme. Pladserne kommer til salg når de er
færdigmonteret. Nye el-stander til G-broen er modtaget. Disse er hos elektriker for
montering af elmåler. Der etableres vand på G-broen i løbet af ugen. V-bro har nu fået
tilsluttet vand. Sidebro på H-99 er blevet fastgjort. Der bliver løbende udskiftet/opsæt
røde/grønne skilte. Disse sættes nu lidt ud til siden. Vi vil gerne omkring legepladsen gøre
den mere børnevenlig. Da der er en hel masse planter der stikker og det ser ikke så pænt
ud. Det aftales her, at legepladsen gøres nemmere at vedligeholde så det ser pænt ud og
at børnene har et godt sted. I weekenden har der været afholdt kajak-festival (havnens
dag) som havde stor tilslutning. Vi har i efteråret 2021 givet tilladelse til opførelse af 3
skurgrupper. Det var umuligt at skaffe materialer i 2021. Det er dog således, at alt træ er
steget enormt. Der er indhentet tilbud på en skurgruppe. Prisen er steget med 60% i
forhold til tidligere. Dette er et meget stort indgreb i vores driftsudgifter på nuværende
tidspunkt. Vi har nu aftalt at hvis der er et overskud i 2022, vil vi hensætte midler til
etablering af disse 3 skurgrupper. Vi har her aftalt, at vi tager pengene i driften for 2023.
Det blev samtidigt aftalt at prisen på grejskure skal stige fra 2024.
Vi har fået en henvendelse fra et reklamebureau. De har lavet en reklame film for Ishøj og
Vallensbæk. Denne film er gratis for havnen, da indtægten kommer fra reklamepenge
(erhverv). Firmaet vil starte med at undersøge om dette kan lade sig gøre.
Aftalegrundlaget mailes ud til bestyrelsen for gennemlæsning og godkendelse.
L-broen vil blive repareret så snart vi har materialer til dette. L-broen vil blive pæle-rammet
til foråret 2023.
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4. Bådpladser
Bådpladser til genudlejning hjemmesiden (JLJ): Der er ingen pladser til genudlejning.
5. Regnskab:
a. Drift (KH): Driften blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud.
b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende.
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten blev gennemgået.

6. Nyt fra udvalg
a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN) Nordøen toilet mangler velco på toiletdøren.
Vandslanger og Slangeholder mangler på K-Bro, H-bro, F-bro og E-broen.
Redningskransbræt mangler på E-bro. Broklap ved I-22 er skæv. Broklapper på H-broen.
Der mangler skruer i brønddæksler. (PC) Græs på gangsti langs X-bro skal ordnes.
b. Hjemmeside (PC): Tilrettes løbende.
c. SU – udvalget BSS: (ABA) BSS afholder introaften for nye medlemmer siden februar
2020. Der har været stor tilslutning. Der er søgt penge i Foreningspuljen hos Dansk
Idrætsforbund. På terrassen mangler der nogle skralde spande. Der sættes 3 op magen til
dem på legepladsen. Det opfordres her til, at der ryddes pænt op på terrassen og det er
tilladt at bruge affaldsøen på den anden side af parkeringspladsen.
d. Festudvalg jubilæum BSS og Havn (PL): Vi afventer opstart.
7. Brøndby Kommune: Intet nyt
8. Korrespondance:
a. Tilbud fra Arkitekt (JN): Tilbud blev gennemgået og det blev aftalt at vi iværksætter
første punkt. (JN skriver)
9. Diverse forretninger
a. Ska´nokker – Blev gennemgået og tilrettet.
10. Eventuelt:
a. Vi talte om parkering på kørevejene hvilket ikke er tilladt. Disse skal være frie til
Redningskøretøjer. Vi har jo prøvet at have brand i et par både.
11. Næste møde:
Mandag d. 15. august 2022, kl. 19.00 på Havnekontoret.
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