Referat af repræsentantskabsmøde i S/I Ishøj Havn
Tirsdag d. 21. april 2015, kl. 19.00 i lokalerne hos Ishøj sejlklub.
Indkaldte repræsentanter:
Ishøj sejlklub:
Kurt Sjøgreen
Jørgen Nielsson
Jens Stig Jensen
Benno W. Jørgensen
Claus Lethmar
Hugo Egenhardt
Jesper Rasmussen
Michael Roed
Bjarne B. Bendtsen
Kent Jørgensen
Bent Christensen

SKS:
Erik S. Rasmussen
Bo Toft
Ove Nielsen
Perer Bjørn Hansen
Benny Stiesen
Stig Førsting
Arne Clausen

SBL
Lars Jensen
Susanne T. Christensen
Dan Sundby
Allan Jensen
Else Johansen
Frank Christensen
Michael Johansen

Nikon:
Ishøj surfklub:
Villy Sørensen Peter Knudsen
Lars Nejrup
Michael Krøse
Kim H. Nielsen

Fremmødte gæster: Havnefoged Frederik Staal og Henrik Tingleff fra Ishøj kommune.
Afbud: Benno W. Jørgensen, Kent Jørgensen, Stig Førsting, Bjarne B. Bendtsen
Udeblev:, Bent Christensen, Else Johansen, Lars Nejrup, Peter Knudsen, Michael Krøse,
Kim H. Nielsen.
Referat:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Formalia:


Valg af dirigent: Erik Skov Rasmussen.



Valg af referent: Anne Tipsmark.



Valg af 2 stemmetællere: Hugo Egenhardt og Frank Nielsen.



Dirigenten kunne konstatere at mødet var lovligt varslet og indkaldt.



Dagsorden blev godkendt i fgl. vedtægterne. Der var fremmødt 21 stemmeberettigede.

2. Bestyrelsens beretning:


Bestyrelsesformand Preben Bjørn Madsen, fremlagde havnebestyrelsens beretning. (Bilag 1)



Der blev stillet spørgsmål fra salen vedr. kommunens plan om havneforskønnelse. Kommunens
plan om forskønnelse af Ishøj havn, kan findes på havnens hjemmeside: www.ishoj-havn.dk.



Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab for den selvejende institution med årsberetning og revisionsberetning til
godkendelse.


Kasserer Kurt Sjøgreen præsenterede årsregnskabet for 2014. (Bilag 2)Beslutningen fra sidste
repræsentantskabsmøde i 2014, om en ”nul” stigning i kontingentet, blev repeteret. Trods en
fremtid med økonomiske udfordringer, ser det ud til at der er en positiv stigning af interessen for
plads køb / leje, set i forhold til samme periode, 1 kvartal af 2013 og 2014.
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Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2014.

4. Indkommende forslag:


Der var ikke indkommet nogen forslag til dette punkt.

5. Redegørelse for budgettet og evt. ændringsforslag til godkendelse.


Kassereren gennemgik budgettet for 2015. Bestyrelsen og repræsentantskabet havde ingen forslag
til ændringer af budgettet.



Repræsentantskabet godkendte budgettet.

6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen samt suppleanter.
Havnebestyrelsen 2015, valgt i klubberne:


Kurt Sjøgreen (IS), Jørgen Nielsson (IS), Michael Roed (IS), Peter Bjørn Hansen (SKS), Stig Førsting
(SKS), Dirch Boesgaard (SBL), Preben Bjørn Madsen (SBL).



Benny Stiesen (SKS), blev valgt på repræsentantskabsmødet.



Der kunne ikke udpeges en bestyrelsespost fra Øvrige klubber. Villy Sørensen (Nikon) ville
undersøge hvilken repræsentant der skal repræsenterer Nikon og Ishøj Surfklub i havnebestyrelsen.
Som suppleanter til havnebestyrelsen, valgt i klubberne:



Jens Stig Jensen (IS), Frank Christensen suppl. 1 (SBL), Susanne T. Christensen suppl. 2 (SBL),
Bo Toft(SKS) og Ove Nielsen (SKS).

7. Valg af revisor.


Havnebestyrelsen indstillede revisor Lise Anemone Andersen fra Anemonerevision, som revisor.
Repræsentantskabet godkendte Lise Anemone Andersen, som havnebestyrelsens revisor.

8. Evt.


Jens Stig Jensen (IS), stillede spørgsmål til bestyrelsens holdning vedrørende fremtidige
etableringer af diverse udstyr på og i skråningshuse, som er i strid med reglerne jf. vedtægter og
brugsret.



Preben Bjørn Madsen udtrykte at fremadrettet vil der være en almen stramning af overholdelsen af
alle regler i al almindelighed. Som udgangspunkt skal alle regler ifølge havnens vedtægter og
brugsretter, overholdes og alle regler og vedtægter skal gælde lige ens for alle. Som
udvalgsmedlem fra udvalget om ”Regler for brug/køb og slag af skråningshus”, bad Susanne T.
Christensen, om muligheden til at taget dette op i udvalget. Dette blev godtaget.



Det samme gælder for de henvendelser der har været til bestyrelsen og kommunen vedr.
aktiviteter med systematisk overnatning, salg af drikkevare og trangen til at forrette sin nødtørft
andre steder end på toiletterne.



På baggrund af flere spørgsmål vedr. indsamling af bådstativer, blev kommunens grønne plan
præsenteret af Kurt Sjøgren. Målsætningen er at samle stativerne på nogenlunde samme sted som
de er indsamlet fra, men så kommunens folk kan komme til at udfører deres arbejde. Der var bred
enighed og tilfredshed over det positive i at kommunen bruger ressourcer på at forskønne vores
område og herigennem kunne tiltrække flere havnebrugere.

Mødet sluttede kl. 20.15
Referent: Anne Tipsmark.
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