Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 383
27. maj 2015 kl. 18.00 – 21.00
På havnekontoret.
Tilstede: Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgreen (KS), Michael Roed (MR), Benny Stisen
(BS), Jørgen Nielsson (JN), Frederik Staal (FS), og Anne Tipsmark (AT) referent.
Jan Christoffersen (stedfortræder for Lars Nejrup.)
Ankom senere: Dirch Boesgaard (DB) ankom 18,30
Afbud: Peter Bjørn Hansen (PBH), Lars Nejrup
2784

Spørgetid. (Max 30 min)
- Ingen fremmødte

2785

Referat nr. 381 + 382
- Referaterne blev godkendt og underskrevet.

2786

Orientering fra formanden.
- Igen i år har vi fået tildelt det ”Blå flag”. Der er i år godkendt 50 havne.
Dette vil blive fejret d. 3. juni kl. 13 ved flagstangen med bl.a tale fra borgmester Ole
Bjørstorp . Efterfølgende vil der være et lille arrangement på havnekontoret.
- De store containere ved miljøhusene bliver til dels brugt af erhvervslivet. Vi forsøger
at tilbyde de erhvervsdrivende, at vi mod passende betaling godt vil stå for en
affaldscontainer specielt til deres affald mod at de kun benytter disse.
- Sagerne om en opsigelse af en kontrakthaver er nu endelig afsluttet. Vi afregner den
sidste fogedsag med advokaten

2787

Orientering fra havnefogeden.
- Thyra broen er stort set færdig og den store båd i indsejlingen, kan flyttes på plads.
- Der har været en del henvendelser vedr. rengøringen af toiletbygningerne. Dette
punkt tages op under pkt. 2793.
- Af miljømæssige grunde, er der bestilt en container til alle de mange aluminiums
dåser der kasseres på havnen. FS har en positiv forventning om at det i sidste ende vil
indbringe lidt indtægter til Ishøj havn.
- Den ”nye” indkørsel til Ishøj havn, regnes med at være færdig i løbet af 1 – 2 uger.
- Der vil bliver lavet ændringer på strømforbruget på toiletbygningerne. Vi har et
strømforbrug der ligger højt og dette må ændres.

2788

Orientering fra kassereren.
- Statistik (bilag 2788 a) vedr. balancen i salg/køb og opsigelser / udlejning, blev
diskuteret. Der synes at være en positiv fremgang i balancen fra samme tidspunkt i
2014 og til nu.
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- Der vil bliver sat ekstra ind over for de brugere vi har som har gæld til havnen. Der
vil snarest blive udsendt rykkere og indkaldelser til inkasso.
- Regnskabet fra første kvartal, blev diskuteret og godkendt.

2789

Orientering fra udvalg.
- Der arbejdes stadig med nye regler i udvalget for ”Køb og slag af skråningshuse”.

2790

Konstituering af havnebestyrelsen.
- Valg af formand: Preben Bjørn Madsen blev genvalgt.
- Valg af næstformand: Stig Førsting blev genvalgt.
- Valg af kasserer: Kurt Sjøgreen blev genvalgt.
- Valg af sekretær: Ingen stillede op til posten. Anne forsætter 1 år.

2791

Godkendelse af forretningsudvalg.
- Forretningsudvalget består af Formanden, næstformanden og kassereren.

2792

Status på prioritering af opgaver for det kommende år, samt nye møde datoer.
- Listen blev opdateret med igangværende, afsluttede og nye opgaver.
Opgavelisten tages med igen på bestyrelsesmødet i august.
- Der aftaltes datoer for havnebestyrelsen:
Onsdag d. 19. august kl. 18 – 21
Onsdag d. 28. oktober kl. 18 – 21
Onsdag d. 25. november kl. 17 – 18,30
- Der aftaltes dato for repræsentantskabsmødet:
Onsdag d. 25. november kl. 19 – 21 i SKS.

2793

Rengøring af toiletter.
- FS har set det nødvendigt at søge efter tilbud fra nye selskab til at løse vores opgave
med rengøring af vores toiletter. Disse tilbud blev fremlagt bestyrelsen som godkendte
ét af tilbuddene. Vi håber at vi fremadrettet kan leve op til vores forventning til at
have rene og ryddelige sanitære forhold. Det nye rengørings selskab starter på
opgaven midt i juni.

2794

Rydning af græsplæner for både mv.
- PBH har rejst et dilemma med alle de både samt parkerede biler der er sat på
græsarealerne. Det har før været uden gener sætte både biler og både på græsset,
men for fremtiden vil det ikke længere være muligt. Ishøj kommune ønsker at pleje
områderne på bedste vis. Derfor arbejdes der på at opsætte et fodhegn eller
blomsterkummer ved kanten mellem vej og græsareal.

2795

Oprydning i og på havnen.
- Der er afsat en dato for ”Operation Ren havn”. Lørdag d. 22. august. På denne dag
har Nikon´s dykkere tilbudt at hjælpe til med at rense havnebassinet.
- Almindelig oprydning ordnes hen af vejen. Så som:
Container til dåser, den røde båd ved havnekontoret fjernes af den nye ejer, brædder
til reparationer aftager.
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2796

Evt.
-Der er indkommet en klage over manglende information over vanddybden i
indsejlingen til både Vallensbæk og Ishøj havnene. Problemet med tilsanding er et
årligt tilbagevendende problem. Det er den enkelte bådejers ansvar at undersøge de
daglige vande og dybder inden sejladsen. Vallensbæk har opgaven med at ligge en
bøje ud som markering.
Klage blev behandlet og der sendes svar til afsenderen.
- JN har oplevet at der bruges unødvendigt meget badevand. Han foreslår at
havnebestyrelsen tager et punkt på dagsordenen som omhandler et betalingssystem
for at bade. Punktet tages på dagsordenen d. 19. august.
- DB orienterede om at der er specielle regler vedr. gas / el om bord. Hvis der tale om
at vi ikke overholder disse regler skal det ændres snarrest da vi har pligt til at
overholde dem. DB undersøger disse regler og rundsender dem til bestyrelsen.
Herefter tages sagen op på et bestyrelses møde.

Mødet sluttede kl. 21.20

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d. 19. august 2015. Kl. 18 - 21

Referent: Anne Tipsmark.
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