Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 392.
29. august 2016 kl. 18.00 – 21.00
på havnekontoret.
Tilstede: Peter Bjørn Hansen (PBH), Preben Bjørn Madsen (PBM), Stig Førsting (SF). Benny
Stisen (BS), Benno Jørgensen (BJ) Jørgen Nielsson (JN), Dirch Boesgaard (DB),
Frederik Staal (FS)
Afbud: Lars Nejrup (LN) , Kurt Sjøgreen (KS) og Anne Tipsmark (AT)
2910

Spørgetid (Max 30 min)
•

2911

Godkendelse af referat nr. 391
•

2912

Ingen var mødt frem.
Referatet blev godkendt og under skrives på møde 393.

Orientering fra formanden.
•

Der er kommet en forespørgsel fra kommunen om havnebestyrelsens holdning til
etablering af fiskerestaurant. Projektet er dog siden opgivet.

•

Der har været kommunikation om pullerterne med ejeren af den yderste bygning på
Søhesten. Han er nu indforstået.

•

Henvendelse fra fisker fra Køge om mulighederne for at lande fisk i havnen. Da dette
er erhverv henvises han til kommunen.

•
2913

Orientering fra havnefogeden.
•

2914

FS går i gang med bro S05A førstkommende mandag

Orientering fra kassereren.
•

2915

Der er gjort en flot indsat i forbindelse med rydningen på Hummeren.

Oversigt udsendt og taget til efterretning.

Orientering fra udvalg.
•

Prisudvalg leverer en status rapport. (Aftalt på sidste bestyrelsesmøde.)
- Der er indhentet pristilbud på Tallykey betaling til bad. Pris ca. 40.000.
Der arbejdes videre. Skal forelægges repræsentantskabet.

•

Udvalget om havnens vedligeholdelse. Status? (Aflevere rapport til sept.)
- Rapport udsendt. Økonomien beregnes til næste møde for både vedligeholdelse og
el- skabe.

2916

Situation vedr. havnens toiletter.
•

Skal vi udvide med lørdags rengøring? Nuværende fredag og mandag.
- Der gøres rent 4 gange om ugen indtil 1. oktober. Derefter alm. vinterrengøring.

2917

Diverse statistik.
•

Kontrakter: – 3 og Årsgæster: + 7 (begge tal er netto).

1

2918

Planlægge et møde med erhvervslivet på havnen. (Aftalt på sidste bestyrelsesmøde)
FU og FS holder møde med de erhvervsdrivende.
Emner: 1. pullerter, 2. affaldscontainere og 3. samarbejde i øvrigt.

2919

Ekstern person til kontrol af kvitteringer for indbetalt havneafgift i weekenderne.
Kan vi ”udlicitere” rollen som myndighed?

•

- Brugerne opfordres i en kommende nyhedsmail til at tilskynde gæster til at betale.
2920

Skråningshuse event. lejeafgift.
• Opfølgning på vand i skråningshuse.
- Der udsendes mail eller brev til ejerene med henblik på at få en erklæring om, at der
ikke opbevares brændbare væsker, og at der ikke er indlagt vand.

2921

Betaling for bad på toiletter via Tallykey eller via møntindkast. (v/Dirch)
• Vi kan tjene en del hjem i de mange år før kommunen kommer med et bud på nye
toiletbygninger. Se 2915 ovenfor.

2922

Søsætningskajer på Søhesten og Hummeren. (v/Dirch)
• Da vi har den daglige drift af havnen mener Dirch at det er Havnens opgave at kunne
oplyse de kranoperatører der kommer på havnen om højeste belastning på kajanlægget,
i kg/cm2 samt eventuelt særlige forhold.
Hvis Ishøj Kommune ikke kan eller vil oplyse om disse forhold må vi selv bekoste en
undersøgelse af anlæggenes tilstand, eller selv estimere en belastning.
•

Kommunen opfordres til at få undersøgt holdbarheden af sponsplader mv.

•

Kommunen spørges om, hvad der er højeste belastning.

2923

Havnens juridiske ansvar og forsikringer. (v/Dirch)
• Skrift om juridisk ansvar blev omdelt. Tages op igen senere.

2924

Planlægning af seminar for havnens fremtid.
• Med økonomi, 10 års plan samt tiltag for flere nye lejere indskydere i havnen til
præsentation på repræsentantskabsmødet i 2017.
•

Det foreslås repræsentantskabet at der arrangeres et møde, hvor aktuelle emner kan
drøftes.

Mødet sluttede kl. 20.15
Næste bestyrelsesmøde d. 22. sept. Kl. 18.00
Referat: Preben Bjørn Madsen
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