Ishøj havn

Havnebestyrelsesmøde.

17. december 2017

Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 403
30. november 2017 kl. 17.00 – 18.00
på havnekontoret.
Tilstede:

Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Dirch Boesgaard (DB),
Benno Jørgensen (BJ), Jørgen Nielsson (JN), Kenneth Betting (KB),
Jens Stig Jensen (JJ), Frederik Staal (FS), Anne Tipsmark (AT)

Afbud:

Lars Nejrup (LN), Kurt Sjøgreen (KS), Peter Bjørn Hansen (PBH),

Gæst:

Søren Tipsmark, Flemming Bie, (FB), Repr. Ishøj kommune.
Center for Ejendomme og Byggesager Ishøj kommune.

Dagsorden:
På grund af havnebestyrelsesformandens orlov, er der fortaget en ny konstituering i havnebestyrelsen.
Som fungerende formand pr, d.d.: Stig Førsting,
Som fungerende næstformand pr d.d.: Jørgen Nielson
Som klubvalgt suppleant til bestyrelsen for Kurt Sjøgren, indtræder Jens Stig Jensen som bestyrelsesmedlem.
3031

Forberedelse til repræsentantskabsmødet.
 SF ønsker at medtager et punkt til dagsorden under ”indkomne forslag”.
Forslaget indebærer at repræsentantskabet beslutter en takst på 500,00 + moms, for
”eksterne arbejdstimer”, når der i visse tilfælde udføres arbejde af havnepersonalet, på
brugernes regning.
 Bestyrelsen tilslutter sig forslaget til dagsorden og takstens størrelse.

3032

Orientering fra formanden.
 SF har modtaget en mail fra en bruger som mistænker at der er alger i vandslangen på
broen. Brugeren har forsøgt på forskellige måder at skylle og rense slangerne for alger.
Da brugeren under vandpåfyldning har fået alger i sin ferskvandstank, har denne
efterfølgende et krav til havnekontoret om en rensning af denne.
FS mener at slangerne kan blive angrebet af alger hvis de ligger i vandet. Ofte er
havnepersonalet ude for at måtte samle slanger op fra vandet. Det er derved ikke
slangernes kvalitet der er årsag, men brugen af slangerne.
 Bestyrelsen afviser brugerens krav om en tankrensning.
 SF sender svar til brugeren.
 Der er indkommet en mail fra Tempo bådesalg om Bådemesse 2018. Denne afholdes i
perioden d. 31. august til 2. september.
 En bruger har sendt en klage til bestyrelsen omhandlende et antal henstillinger
efterfølgende påbud fra havnefogeden vedr. en opførelse af overdækning med faste
plader på brugerens båd på land.
 Bestyrelsen bakker havnefogeden op i hanshåndtering af denne sag.
 Klagen afvises og PBM sender et svar til brugeren.
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Orientering fra havnefogeden.
 Der arbejdes i øjeblikket med et brud på et elkabel. Dette kabel er af ældre dato, og FS
vil benytte sig af situationen og få omlagt nyt kabel på en mere brugervenlig måde set i
forhold til selve strømleveringen til området.
 P1 pladsen er taget i brug, og der er et par brugere der arbejder på deres både i
øjeblikket.
 FS satser på at få renoveret H01, henover vinteren.

3034

Orientering fra kassereren.
 Statistik pr. 30.11.17 bekræfter desværre stadig tendensen til at der opsiges flere
kontrakter end der oprettes nye.

3035

Orientering til og fra Ishøj kommune. v/ FB
 Der er et skrivelse på vej fra Vej og Park, vedr. kommunens forventning til Ishøj havn om
at friholde de landarealer som kommunen skal vedligeholde.
 Der vil blive udført en ændring af husnummeringen på havnens bygninger.
 Sagen vedr, pullert løsningen er i øjeblikket i afdelingen for Park og vej. Der kigges på
sagen i forbindelse med beredskabets mulighed for adgang døgnet rundt.
 Der har været en henvendelse til kommunen fra en af havnens bruger som vil forsøge at
etablerer noget projekt arbejde til kommunens unge eller andre der ønsker at afprøve
beskæftigelse. Kommen ønsker i samarbejde med brugeren, at arbejde videre med ideen.

3036

Indstilling om kontingentændring til Nikon og Ishøj Surf klub. v/ SF
 SF gennemgik notatet fra 28. dec. 2006. Dette notat indeholder oplysninger om det
fastsatte medlemskontingent fra de øvrige klubber.
SF mener at der er god begrundelse for at foreslå repræsentantskabet at hæve
medlemskontingentet fra de øvrige klubber som betales til Ishøj havn.
 Bestyrelsen er enige om at forslå en forhøjelse af medlemskontingentet til 50,00
kr. / år for medlemmer over18 år.
 SF vil indkalde Ishøj surf klub til et møde om det fremtidige fastsatte kontingent
og en evt. ny aftale om brugen af landarealer.

3037

Evt.
 Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 31. januar kl. 18.00 – 21.00.

Referent: Anne Tipsmark
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