Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 414
den 22. januar 2019
på havnekontoret
Tilstede: Kurt Sjøgreen (KS) Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM),
Dirch Boesgaard (DB), Benno Jørgensen (BJ), Lars Nejrup (LN), Frank Andersen (FA),
Kim Bennekow (KB), Kennthomas (KK).
Fraværende: Jørgen Nilsson (JN) og Flemming Bie (Ishøj Kommune)
Referat jvf. dagsorden:
3144

Spørgsmål fra en bådejer, der anmodede om tilladelse til at opsætte en
20 fods container på havnens område.
Af pladshensyn gives der ikke tilladelser til at opsætte containere på havnens område.
Anonym henvendelse vedrørende skråningshuse: Det vil blive undersøgt om
skråningshusene overholder havnens vedtægter.

3145

Orientering om evt. fritidshavnens overtagelse af salgsbroen tilhørende bl.a. Tempo
Bådsalg. KS kontakter John Romlund i Ishøj Kommune.

3146

FA kontakter jobcenteret vedr. fornyelse af aftale om aktivering af Thomas, der
midlertidigt er beskæftiget på Ishøj Havn.
KK meddelte at arbejdet vedrørende etablering af pullerter i indkørslen til havnen vil
blive påbegyndt i uge 6.

3147

PBM gennemgik regnskabet, som viser et stort overskud p.g.a. uforbrugte bevillinger.

3148

Det blev besluttet, at Anita fortsætter som bogholder. PBM og BJ udfærdiger
stillingsbeskrivelse med arbejdsopgaver, der forventes at kunne udføres på 8 timer
ugentlig fordelt på 2 arbejdsdage.

3149

Ansøgning om etablering af vintervand fra en bådejer: Vandhanen placeres efter aftale
med KK ved bro H5. Alle omkostninger forbundet med etableringen afholdes af
bådejeren.

3150

Havnebestyrelsen godkendte 20 både til forlænget helårsbeboelse.

3151

Havnebestyrelsen, vil anbefale repræsentantskabet, at kontingentreduktioner for
havnebestyrelsesmedlemmer beregnes som et fast beløb i stedet for som nu, en
procentsats. Desuden anbefales det, at havnebestyrelsesmedlemmer for andre klubber
stilles lige med bådejere.

3152 og 3153 Overføres til næste havnebestyrelsesmøde, hvor de sættes øverst på dagsordenen.
3154

Klubberne opfordres til, at orientere deres respektive medlemmer, om
arbejdsgruppens forslag til nyt takstsystem for betaling af havnekontingent.
Evt. forslag til ændringer skal være arbejdsgruppen i hænde senest den 1. april 2019.

3155

KK tager egnede ansøger til stillingen som havneassistent til samtale og indstiller
derefter til havnebestyrelsen, hvem han ønsker ansat.

3156

Der blev i bestyrelsen, drøftet muligheden for indførelse af en to-do liste over
uafsluttede sager. Der var bred tilslutning hertil og der vil blive arbejdet videre med
forslaget.

Mødet sluttede kl. 20.45.
Referent: Stig Førsting / næstformand
Næste havnebestyrelsesmøde d. 6 marts 2019 kl. 17.00 – 20.00.

