Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 393.
22. september2016 kl. 18.00 – 21.00
på havnekontoret.
Tilstede: Peter Bjørn Hansen (PBH), Preben Bjørn Madsen (PBM), Stig Førsting (SF). Benno
Jørgensen (BJ) Jørgen Nielsson (JN), Lars Nejrup (LN), Dirch Boesgaard (DB), Frederik
Staal (FS), Anne Tipsmark (AT)
Afbud: Benny Stisen (BS)
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Spørgetid (Max 30 min)
•
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Godkendelse af referat nr. 392
•

2927

Ingen var mødt frem.

Referater blev godkendt og underskrevet.

Orientering fra formanden
•

PBH orienterede om det sidste møde i kommunen vedr. vores ansøgning om en
pullertløsning, er igen umiddelbart blevet afvist, men kommunen vil indkalde til
endnu et høringsmøde. Kommunen er ikke afvisende over en evt. fremtidig løsning
med video overvågning. Denne ansøgning og herefter beslutning hører under politiet.
Der arbejdes videre med dette.
En indsigelse mod pullerter, fra en af havnens erhvervsdrivende er blevet trukket
tilbage.
Havnekontoret v/ FS, planlægger at udsende en ny høring til samtlige
erhvervsdrivende på havnen. Det forventes at de med deres underskrift vil støtte op
om vores interesse i en pullert løsning på havnen.

•

•

2928

PBH har rykket for et svar vedr. Flytning af den store jordbunke på Vandhunden. Den
er generende for bådene når det blæser og sender sand/jord hen over broerne og
bådene på Søhesten. På grund af økonomi planlægger kommunen først at flytte
bunken primo 2017.
PBH har rykket afdelingen for Vej og Park, for at få påbegyndt og færdiggjort
arbejdet på Hummeren, da det kan kulminere med optagningen af bådene og deres
placering på vinterpladserne. Kommunen har meddelt at de fastholder deres plan om
at være færdige med deres arbejde i uge 42.

Orientering fra havnefogeden.
•

Vores forsikrings aftaler skal fornyes til 2017. Efter en undersøgelses runde med pris
og vilkår, vil de indkomne tilbud blive gennemlæst og vurderet. Der træffes en endelig
beslutning på næste bestyrelsesmøde.

•

Der er ændrede åbningstider på havnekontoret og telefoner fra 1. oktober 2016 til
31. marts 2017. Der er i denne periode kun åbent på kontoret 2 dage om ugen. Der
derimod altid en mulighed for at lægge en telefonbesked, udenfor åbningstiden. I
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denne periode har personalet mulighed for arbejde på havnens område og afvikle
ferie og evt. afspadsering.
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•

Vi har fået mange henvendelser fra bådejere udefra, som ønsker at have deres både
stående til vinteropbevaring på land. Dette kan kun lade sig gøre i det omfang at
vore egne bådejere ikke benytter sig at landpladsen. Der udfærdiges paln for
området.

•

FS har haft møde med en repræsentant fra kommunen vedr. vores renovations
ordning og driften af de 2 offentlige toiletter. Der er en øget udgift hos kommunen
med tømning af de store containere på grund af indholdet i disse containere.
Oprindeligt er de til `` Små brændbart``, men det er FS erfaring at disse containere
benyttes til andet og langtfra altid havnebrugeres relateret affald. Der arbejdes
videre på en løsning.
Dialogen vedr. renovationsaftalen med kommunen, overgår til bestyrelsen

•

FS ´s orientering om den nye bro samt orientering og rengøring, blev behandlet under
særskilte punkter ifgl. dagsorden.

Orientering fra kassereren.
•

Overblik over rengskab og budget pr. 8/2016 blev kort gennemgået. Enkelte punkter
og konti blev fremhævet og taget til efterretning. (bilag 2929a)

•

En opdateret statistik vedr. plads salg/ leje og opsigelser balancer pr. august 2016
med et plus på 3 pladser. (2929b)

•

PBM anbefaler at havneestyrelsen indstiller til repræsentanskabet, en budgetstigning
pr. 1 januar 2017, på 2%. Bestyrelsen tilslutter sig PBM ´s anbefaling.

•

PBM vil indkalde havnekontoret og bogholder til et møde med henblik på at forenkle
vores kontoplan.

Orientering fra udvalg.
•

Der har været møde i Prisudvalget d. 22 sept. Udvalget gennemgik Ishøj havn
takstblad med diverse priser for indtægter til Ishøj havn.
Udvalget ønsker at indstille enkelte prisstigninger til repræsentantskabet. Disse
forslag til prisstigninger, tages op på næste bestyrelsesmøde i oktober.

•

Udvalget vil arbejde videre med et prisoverslag over fremtidig renovering af havnens
broer.

Diverse statistik.
•

2932

Punktet blev behandlet under punkt. 2929.

Evaluering af vores rengøring.
•

Vi har modtaget en del klagre over vores rengøring på havnens toiletbygneinger.
Dette gør at bestyrelsen har givet opgaven videre til havnekontoret at få opsagtt vores
aftale med vores nuværende rengøringsselskab.

•

Havnekontoret tager beslutning om net fremtidige rengøring med et nyt selskab.

•

Der udarbejdes et prisoverslag på driften af de offentlige toiletter, som Ishøj
kommune har det økonomiske ansvar for. Prisoverslaget skal synliggøre om det
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nuværende tilskud fra kommunen, er i overensstemmelse med de faktuelle
driftudgifter.
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Evaluering af havnebesøg til Skovshovedhavn d. 10. september 2016
•

SF nævnte at det havde været god og lærerig oplevelse at se det gode samarbejde
mellem havnebestyrelse og Gentofte Kommune der har sat en udvidelse og
modernisering af havnen i gang.

•

BW nævnte den gode atmosfære som havnens udsmykning af ex. Blomsterkummer,
gav de besøgende.

•

PBH nævnte den gode ide´ med at opsætte en kollage med billeder om havnens
udvikling under renoveringen.
Godt valg og gennemtænkt med bølgebrydere og inddragelse af sæsonmæssige
vandaktiviteter.

•

Besøget til Skovhovedhavn, gav anledning til nye tanker om tiltag i Ishøj havn.

•

Der sættes et punkt på næste bestyrelsesmøde om evt. aktiviteter fra Skovshoved der
kan implementeres på Ishøj havn.

Status og tidsforløb for projekt bro.S05A
•

Tidsplan for afslutning af byggeriet på den nye bro, er planlagt til at være afsluttet i
år. De nye både til denne bro, forventes at ankomme i slutningen af efteråret. Der er
pt. Lavet aftale med 3 nye både med over 18 m, med mulighed for fortøjning
langskibs.

•

FS og Kasper arbejder med broarbejdet hver dag.

•

Der er ikke taget endelig stilling til om der skal være strømudtag via egen bimålere
eller med Tally kort.

Ansøgning fra Juniorhuset ved Ishøj sejlklub.
•

Der er indkommet en ansøgning til havnekontoret, om økonomisk støtte til renovering
af bro, terrasse og gelænder ved huset.

•

Det besluttes at selve broarbejdet renoveres under havnens økonomi.

•

Arbejdet omkring terrassen og gelændere, tænkes som almindelig vedligeholdelse og
som derfor hører under klubberne. Ansøgningen tages op i klubberne.

•

Ren havn d. 12 nov. 2016, sættes på dagorden til næste bestyrelses møde i oktober.
Der indsættes allerede nu et opslag på havnens hjemmeside med dato.

Evt.

Mødet sluttede kl. 20.30
Referent: Anne Tipsmark
.
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