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Deltagere:  Jean Nordberg (JN), Flemming Madsen (FM), Flemming Nielsen (FN), John 

Damgaard Hansen (JDH), Peter Christophersen (PC), Tom Bech Frederiksen 

(TBF), Palle Lauritsen (PL), Dea Warming (DW), Alexander Borch-Andersen (ABA) 

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

Afbud fra:   

Dato:  10. oktober 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) 

Siden sidste møde er der ikke sket så meget. Vi har holdt møde med Arkitekt og 
Brandteknikker Henrik Svalebæk. Der er lavet en redegørelse som jeg gerne vil tage 
under pkt. 9. Der har ikke været nogen aktiviteter siden sidste møde. Regnskabet for 
jubilæet er lavet færdigt. 
 

3.  Rep. og vedligehold 

(JK) El og vand –ser normalt ud.  
Den sunket jolle på U-broen er taget op og taget hjem af bruger. Der er købt 3 stk. 
mobilstativer i 12 tons til en god pris da F.U. lukker. Lys på G-broen er skiftet. Der er 
åbnet i område 6-10 for gennemkørsel. Endnu flere skure er blevet malet og sat i stand. Vi 
fortsætter aflivning af Mink. Der er dog kommet nye regler vi skal følge. Der er holdt møde 
med Munck og dykker omkring pæle ramning af L-broen. Når vi er klar vil der blevet 
skrevet ud til alle havnebrugerne på L-broen. Vi har en del rør tilbage fra sidst. Der er 
udskiftet y-bom på C-broen. Fortaget reparation på P-bro og arbejdsbroen. Havnebåden 
er blevet lavet. Vand i tanken. Jeg har talt med Nivå Havn og NBC Marine omkring køb af 
nogle brofag som kommer på en lastbil. Der er aftalt en rigtig god pris. Disse skal bruges 
til at få lavet C-broen og resten af G-broen færdig. Der kommer ca. 175 m bro ud af disse 
fag. Der er omlagt 25 m gangsti mere ved X-broen. Denne gang har vi puttet lidt cement i 
for at holde på stenene. Dog er det konstateret at der køres med trailer på gangstien – 
dette er ikke tilladt. Der er sat ny pistol på diselstander. JK og HJ har været på besøg hos 
Nordre Frihavn som har en stor opbevaringshal på 10.000 m2 for at se hvordan de 
håndtere bådopbevaring i en hal. Der har været nogen nede og sætte flyers på jeres både 
og fortøjninger. Henrik og jeg har fjernet disse. Det er FORBUDT at sætte reklame op i 
Brøndby Havn uden tilladelse fra Havnefogeden. 
 
 

4. Bådpladser 
Bådpladser til genudlejning hjemmesiden (JLJ): Der er 4 pladser til genudlejning. 
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5.  Regnskab: 
a. Drift/Kvartalsregnskab pr. 30.09.22 (JDH): Der er foretaget kassere skifte. Driften og 

kvartalsregnskabet blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud og vi holder øje med 
udviklingen. 

b. Debitorer (JLJ): Gennemgået – der er et meget lille tilgodehavende. 
c. Likviditeten (JLJ): Likviditeten blev gennemgået og tilrettet.  

 
 
6.  Nyt fra udvalg 

a. Havne og pladsudvalg (FN) og (PC): (FN) Skilt på mastekran med max. 800 kg 
mangler. Molehoved kunne trænge til nogle flere spændbånd. Det foreslås at man sætter 
JN entreprise på dette så vi kan holde prisen nede. Der indkøbes metalbinder hjem og 
arbejdet udføres når det er vindstille et par dage.  
(PC) Materialer/ting der ligger langs grøfte ved område 6-10 skal fjernes. Facebook siden 
Brøndby Havn skal lukkes eller omdøbes da den ikke har med havnen at gøre. 
 

b. Hjemmeside (PC): Opdateres løbende også af Jesper og Jette.  

c. SU – udvalget BSS: Morten i ungdomsafdeling har en stor aktivitet. Praktisk prøve i 

sejlads er udsat til sidst på måneden. Den hvide H-båd er solgt. Navigation for 22/23 er 

udsolgt. 

d. Festudvalg jubilæum BSS og Havn: (JLJ) Regnskabet er lavet færdig. (JDH) Det er 

aftalt at der skal laves en evaluering på hele arrangementet.  

7.  Brøndby Kommune: Intet nyt 

8.  Korrespondance:  
a. Ansøgning om erhverv. Ikke godkendt (JK/JN skriver). 

  
9.  Diverse forretninger 
     a.   Køb af hal. (JN) Vi har aftalt med DSM at de fylder hallen med både, dog ikke den del 

hvor der skal laves personalefaciliteter. Når vi køber hallen vil der blive lavet en 

refusionsopgørelse over indtægter/udgifter. Vi har holdt møde med Henrik Svalebæk om 

hvad vi vil. Hvad skal der til m.v. Byggelinjen skal verificeres, godkendelse på telthallen, 

værkstedet skal opgøres, kontorpavillonen og det vi vil bygge. Hallen bliver i BR10 men det 

vi skal lave kan blive i BR18. Der bliver lavet en separat brandcelle i hallen. Det der skal 

gøres nu er at sætte i gang med ansøgninger og hente tilladelser fra Brøndby Kommune.  

Der skal derudover søges om godkendelse af lånebeløbet. Det skal godkendes på et 

byrådsmøde. 

     c.   Ska´nokker – tilrettet 

10. Eventuelt:  

11. Næste møde: 

      Goddag og Farvel fest i Restaurant Albatrossen er udsat. 
 
      Bestyrelsesmøde mandag d. 14. november 2022, kl. 19.00 på Havnekontoret. 
 


