Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 415
den 6. marts 2019
på havnekontoret
Tilstede: Kurt Sjøgreen (KS) Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM),
Dirch Boesgaard (DB), Benno Jørgensen (BJ), Frank Andersen (FA), Kim Bennekow (KB),
Kennthomas (KK). Jørgen Nielsson (JN), Flemming Bie (FE)
Fraværende med afbud: Villy Sørensen
Referat jvf. dagsorden:
3157

Ingen Spørgsmål.

3158

KS orienterede om, at Kajakklubben nu er optaget som aktiv klub i Ishøj Havn.
Vedrørende ønske om at opføre et hus til opbevaring af kajakker, skal kajakklubben
dels søge byggetilladelse i Ishøj Kommune, samt indgå aftale med Ishøj Havn om leje
af arealet til bygningen.
Justin Ryan er ansat som ny havneassistent pr. 1. marts 2019.

3159

Havnen får et stigende antal forespørgsler fra husbåde, som ønsker at ligge i Ishøj
Havn. Ishøj Havns aftale med Ishøj Kommune tillader dog ikke dette.
Etablering af pullert-system ved indkørslen til Ishøj Havn er ved at være afsluttet.
Nærmere vedrørende starten vil tilgå bådejerne snarest i et informationsbrev.
Herunder opdatering af bådejernes Tally kort. Til orientering vil havnen være åben i
tiden uden brug af Tally kort mellem 0545 og 2100.

3160

PBM gennemgik regnskabet, som viser et overskud p.g.a. uforbrugte bevillinger til
pullerter og stormsikring. Pengene overføres til 2019.
PBM orienterede om den indgåede aftale med vores bogholder Anita.

3161

KB gennemgik de problemer, der er i forbindelse med både såvel i vandet som på
land. Henset til mangel på elstik på broer og landpladser, mener KB ikke, det skal
være tilladt at have tilsluttet strøm til båden, når den ikke er bemandet.
Havnebestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet nedsætter en arbejdsgruppe til
gennemgang og revision af havnens ordensregler. Resultatet af gruppens arbejde
ønskes så vidt muligt fremlagt til behandling på repræsentantskabets møde i
november 2019.

Begrundelse: Det er havnebestyrelsens opfattelse, at ordensreglerne bør suppleres med
mere detaljerede regler for bl.a. bådenes opbevaring på land og for sejlads med
kajakker, surfere og gummibåde i havnen. I den forbindelse vil en samlet gennemgang
og revision af ordensreglerne sikkert være hensigtsmæssig.
3162

Se pkt. 3159.

3163

Som tovholdere ved ”Vild med vand” den 25. maj påtog SF og KB sig jobbet.

3164

Det blev fastsat, at KT primært tager sig af alt det praktiske i havnen, samt kontakten
til kommunens embedsmænd.
Eksempelvis har KT stået for opsætning af nye nummerskilte i havnen.
Her mangler dog skilte på de 28 broer.
Alt det politiske er alene en opgave for havnebestyrelsen at tage sig af.

3165

4 nye håndtørrer indkøbes til toiletterne, som erstatning for de opsatte papirholdere.
Det vil i længden spare havnen for indkøb af papir til papirholderne.
FB undersøger muligheden for, at kommunen vil opsætte hjertestartere i havnen.

3166

KT udarbejder en plan for udskiftning af pæle.
Ramning af nye pæle skal ske inden 1. april.

3167

Kommunen kontakter Dan (lejeren af værftet) vedrørende benyttelse af havnens
område til udlejning/benyttelse af kajakker og padleboard.
Der kan opstå farlige situationer, når områderne mellem broerne benyttes, samtidig
med, at bådene sejler ind og ud fra deres pladser.

3168

KT undersøger muligheden for at kontrollere, hvilke både der benytter
slamsugningsanlægget.
Mødet sluttede kl. 20.15.
Referent: Stig Førsting / næstformand

**Nye datoer for havnebestyrelsen, planlægges efter repræsentantskabsmødet d. 30. april 2019

