Referat fra havnebestyrelsesmødet i S/I Ishøj havn

29.02.2016

Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 388
26 februar 2016 kl. 18.00 – 21.00
på havnekontoret.
Tilstede: Preben Bjørn Madsen (PBM), Jørgen Nielsson (JN), Kurt Sjøgreen (KS), Stig Førsting (SF),
Dirch Boesgaard (DB), Lars Nejrup (LN), Benny Stisen (BS), Peter Bjørn Hansen (PBH),
Frederik Staal (FS), og Anne Tipsmark (AT).
Afbud:

Michael Roed (MR).

Referat if dagsorden:
PBM anbefalede at dette bestyrelsesmøde blev brugt som et forum til at komme med ideer og input til
vores vision og mission for Ishøj havn i 2016. Alle tilsluttede.
Referatet vil derfor være udformet som et resumé af aftens debat.
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Ideer og planer for fremtiden.
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Status på løbende sager og opgaver.
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3 hovedpunkter skal i fokus: Service – vedligeholdelse – nye tiltag / indslag.
Vedligeholdelse af eksisterende bygninger og etablering af nye grejrum og
skråningshuse vil pynte på området.
På grund af en ny art henvendelser på bådpladser, har FS intentioner om at se på
mulighederne for at etablere store pladser til langskibs fortøjning. Denne
mulighed kunne være på Søhesten.
Der kan ske en ændring i prisstrukturen hvis vi udskifter mange små pladser med
store. Vi bør ind tænke den økonomiske vinkel også.
Kan vi omlægge pladser til større både på henholdsvis S05, H05 og H06?
For at tilgodese en bred skare af gæster, brugere og nye interesserede skal der
etableres nogle områder til forskellige aktiviteter. Der blev forslået fodboldbaner,
Minigolf, Bull / Petanque osv.
Bestyrelsen så diskuterede ideen om at én årsgæstelejer kan have flere pladser
med henblik på at leje både eller andet, ud til gæster eller ny sejlere af havnen.
Et nyt område for samarbejde ligger i ”støbeskeen”. Et samarbejde med Tempo
Bådsalg, om at kunne håndtere bådoptag og isætning.
PBH påpegede at der fremadrettet bør være en konsekvens efter gentagende
henvendelser fra havnekontoret om at rette fejl og mangler. Der er opstået en
snært af ” Lasse fair” holdning fra brugers side når de får en påtale fra
havnekontoret. Dette tages til efterretning af FS.
LN informerede om et nyt samarbejde med CPH V. En faglinje, Blue Tec linje,
har indgået samarbejde med 20 nye medlemmer. Fremover vil linjen skabe
undervisning og forskning vedr, dykkeruddannelsen, Vand og miljø mm. I den
forbindelse vil dykkerklubben udvide deres klubhus med en bygning der bland
andet kan indeholde en vaskehal til CPH´s miljøbåd.
Punktet blev udsat til senere på året.

Evt.


Havnekontoret efterlyste ideer til et sommerevent på havnen!

Mødet sluttede kl. 20.15. Næste bestyrelsesmøde d. 10 marts 2016. kl.18.00 på havnekontoret.
Referat Anne Tipsmark.

