S/I ISHØJ HAVN

Bestyrelsens beretning.
Statistik
Lad os starte med at se på udviklingen med hensyn til salg og udlejning af havnepladser. Ser vi salg af
kontrakter og udlejning til årsgæster under et, så har udviklingen over de sidste tre år været følgende:

Afgang
Tilgang

2013
-63
32

2014
-48
36

2015
-78
75

Resultat

-31

-12

-3

I alt 2013-15
-189
143
- 46

Økonomisk kan vi naturligvis mærke denne nedgang. Men det er dog ikke helt så slemt, som tallene antyder.
Det sidste år har vi haft fremgang i antallet af årsgæster, der betaler mere end kontrakthavere. Desuden var
nogle af dem, der har forladt havnen, dårlige betalere.
Fremtiden
I det sidste halve år er vi begyndt at kigge mere fremad og tænke på fremtiden. Personalet og bestyrelsen er
enige om, at vi forsat prioriterer højt, at yde havnens brugere en service, der er helt i top. Ud over en venlig
og effektiv betjening på havnekontoret og i havnen indebærer en god service også en række andre tiltag,
hvoraf nogle enkelte skal nævnes, selv om de fleste stadig er på forberedelsesstadiet.

Kran
Frederik har haft drøftelser med Tempo om mulighederne for at benytte firmaets kran til mere
overkommelige priser end hidtil. Og det ser faktisk ud til, at der er gode muligheder for at blive enige om en
fordelagtig ordning, selv om der endnu ikke er aftalt noget konkret.
Stativer
Vi har besluttet, at vi fremover satser på stativer af den type, som vi allerede har nogle stykker af. Det er
samme type som også benyttes i flere andre havne, bl. a. Vallensbæk. Når økonomien tillader det, vil vi
indkøbe stativer, der så kan lejes efter behov. Det vil også være den type vi anbefaler bådeejere, der står
overfor at skulle købe et nyt stativ. Vi håber således at få gang i en 100% frivillig proces, så vi står godt, hvis
der en dag kommer krav fra myndighederne.
Pullerter og video
For tiden har vi en ansøgning om godkendelse af etablering af pullerter i indkørslen til havnen og tilhørende
videoovervågning til godkendelse i kommunen. Denne ansøgning bygger på drøftelser med de
erhvervsdrivende i havnen, der jo lige som vi også har interesse i en bedre sikkerhed i havnen.

S/I ISHØJ HAVN

Samarbejde med de erhvervsdrivende i øvrigt
Ud over det tidligere nævnte forventer vi også at indgå samarbejde med Tempo, så deres kunder kan
benytte vores system med Tally kort.
Det er vores opfattelse, at næsten alle aktiviteter i og omkring Ishøj Havn bidrager til at skabe kendskab og
goodwill. Derfor vil vi også i fremtiden vil deltage i arrangementer som havnedage med udstilling.
Ny legeplads på Hummeren
Vi har fået en dejlig legeplads på Søhesten. Nu arbejder vi på også at få skabt nogle udfoldelsesmuligheder
på Hummeren.
Forholdet til kommunen
Vi synes, at vi har et godt forhold til kommunen. Men vi synes desværre af og til, at den kommunale mølle
maler meget langsomt. Vi har naturligvis forståelse for, at Ishøj Kommune som andre kommuner er under et
betydeligt pres. På vores initiativ havde vi et møde med kommunen på ganske højt plan i december, hvor
kommunen var yderst imødekommende og positiv. Det har dog ikke hjulpet helt så meget, som vi kunne
ønske os, så vi vil også i den kommende tid forsøge at rykke for en hurtigere sagsbehandling.
Personale
Med ansættelsen af Kasper Henningsen som havneassistent har Ishøj Havn nu igen et fuldtalligt personale.
Det er havnebestyrelsen indtryk, at vi har været heldige at finde de rigtige personer til de forskellige
opgaver. Personer, der har fået et godt forhold både indbyrdes og i forhold til havnens brugere. Vi vil derfor
gerne benytte denne lejlighed til at sige havnens personale tak for en fremragende indsats.
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