Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 417
den 28. maj 2019 på havnekontoret
Tilstede: Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Dirch Boesgaard (DB),
Benno Jørgensen (BJ), Frank Andersen (FA), Kim Bennekow (KB), Kennthomas (KK)
Jørgen Nilsson (JN), Villy Sørensen VS, : Kurt Sjøgren KS, og Flemming Bie FB.
Referat jvf. dagsorden:
3173

Havnebestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Kim Bennekow
Næstformand: Stig Førsting
Kasserer: Benno Jørgensen
Kontaktperson til: FLID, Det blå flag og Danmarks Fritids Sejlerunion: Kurt Sjøgreen
Kontaktperson til: Danske Tursejlere: Stig Førsting

3174

KS orienterede om, at det Blå flag bliver hejst af Ishøjs Borgmester Ole Bjørstorp,
tirsdag den 4. juni kl. 11.00, med efterfølgende reception.

3175

KK orienterede om:
At der arbejdes på at gøre bro S05A færdig.
Der er etableret 2 langskibspladser på H03 og H04.
Ishøj Kommune indkalder Ishøj havn og Vallensbæk havn til møde vedr. indsejling.

3176

PBM orienterede om:
At der pt. ikke er nogen alarmer, men at vi ligger tæt på budgettet.
Sidste betaling til Tallykey er 1/9/2019 + en betaling af restbeløb på godt kr. 80.000,-,
Hvilket er en overskridelse på ca. kr. 50.000, fordi vi ikke skal betale leasingsafgift i sidste
kvartal af 2019. Dette beløb er ikke er medtaget i budgettet (forglemmelse)
Pt. har vi 67 ledige pladser.

3177

FB: orienterede om at:
Svar på ansøgning om 2 hjertestartere forventes til efteråret.
Åbningstiden for pullert ønskes ændret fra 22.00 til 22.30 (vedtaget).
Der udleveres ikke kort til pullert-systemet til ikke betalende personer til havnen.

3178

KK og FB undersøger havnens kapacitet (max ampere til havnen).

3179

Aflønning af havnens personale er fastsat i deres respektive ansættelseskontrakter.
Merarbejde skal i.h.t. ansættelseskontrakterne afspadseres, hvilket primært vil finde sted i
ikke belastede perioder.

3180

Bestyrelsen udarbejder vedtægtsændring til næste repræsentantskabsmøde vedrørende
opkrævning af gebyr for skråningshusene, da denne mulighed ikke fremgår af havnens
kontrakt- og ordensregler.

3181

Der gives ikke adgang til havnen i pullert-systemets lukningsperiode for ”Havfruens”
medlemmer. Ved at rykke åbningstiden en halv time, stemmer åbningstiden overens med,
hvad der er meddelt kommunen. Medlemmerne har derfor ikke behov for adgangskort.
Parkering må i denne periode finde sted uden for havnen.

3182

Punktet er udsat til næste møde.

3183

Vedrørende etablering af tankanlæg på havnen, udarbejder KK og havnebestyrelsen forslag
til beslutning på næste repræsentantskabsmøde i november.

3184

Såfremt en bådejer ønsker sin bådplads etableret med en Y-bom kan dette lade sig gøre,
såfremt havnefogeden kan godkende placeringen.
Y-bommen indkøbes og betales af den enkelte bådejer og tilfalder havnen ved kontraktens
ophør.
Nye bådejere skal have, en af havnen godkendt trappe på broen. Ved ønske om eget indkøb
eller fabrikering af trappe, skal bådejeren henvende sig på havnekontoret.
Havnefogeden kan udlevere en tegning af den godkendte trappe.

3185

Ishøj Kommune er ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af alle stenbelægninger på
Ishøj Havn. Dette gælder også belægningerne mellem sti og bro.
KK oplyste:
At dårlige planker i broerne vil blive udskiftet i løbet af sommeren.
At alle vandslangerne vil blive tilsluttet en vandhane.

3186

Det blev indskærpet, at havnefogeden alene tager sig af praktiske gøremål mellem havn og
kommune. Alle politiske spørgsmål henligger under bestyrelsen (formand og næstformand).

3187

Som arbejdsgiver er det formanden for havnebestyrelsen, der tager mus samtalen med
havnefogeden. Det er havnefogeden, der tager mus samtalerne med sine ansatte på
kontoret.

3188

Havnebestyrelsen har besluttet, at havnepenge skal opkræves efter de nye takster uden
yderligere varsel, dvs med virkning for 3. og 4. kvartal. De nye takster har været behandlet på
to repræsentantskabsmøder og på generalforsamlinger i alle klubber.
Månedslejerne skal også reguleres, men de skal have en måneds varsel.
Nye årslejere skal beregnes efter de nye takster, men hvis der er igangværende sager med
nye årsgæster, skal de takster, der allerede er oplyst benyttes.

Afgifter på skråningshuse afventer vedtægtsændring.
5% stigning for nuværende helårsbeboere indføres først fra næste år, men de bør varsles i
god tid. Nye helårsbeboere skal betale plus 5% allerede i år.

3189

Næste møde tirsdag 11. juni 2019 kl. 17.00 på havnekontoret

Følgende møder blev aftalt:
Bestyrelsesmøder: 20. august 2019 kl. 1700
1. oktober 2019 kl. 1700
29. oktober 2019 kl. 1700
26. november 2019 kl. 1700 (bestyrelses- og repræsentantskabsmøde)
Temadag:
Mødet sluttede kl. 2030.
Referent: Stig Førsting

Lørdag den 24. august 2019.

