Ishøj havn

Havnebestyrelsesmøde.
Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 419
d. 20. august 2019 kl. 17.00
på havnekontoret.

Deltagere: Kim Bennekow (KB), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgren (KS),
Benno Jørgensen (BJ), Villy Sørensen (VS), Frank Andersen (FA), Dirch Boesgard (DB), Jørgen Nielsson (JN).
Kennthomas Kristensen (KK) (KK deltog til og med punkt 3399)

3197. Spørgetid
John Holger: Jeg er glad for at være i havnen, men synes at der er plads til forbedringer. Jeg er ked af, at der fra
havnekontoret udsendes opfordringer til oprydning, som der alligevel ikke følges op på. Og jeg bliver harm, når havnen
selv har materialer og affald liggende i lang tid. Toiletter og badeforhold er ikke i orden. Borde og bænke er heller ikke i
orden. Belysningen i havnen halter også. Havnebassinet trænger til oprydning. Der startes for mange projekter på en gang.
Per Hedegaard: Hvem har udlagt så meget parkering ved Cafe SeSa, så der mangler plads til båd? Svaret er, at det er
kommunen der udlægger parkering.
Michael Lind ønskede bekræftelse på, at aftalen om brugsret til havnepladser på Søhesten ud for SeSa forsat er gældende.
Det blev bekræftet, dog med henvisning til havnens regler om brugsret.

3198. Orientering v/Formanden Kim Bennekow
Parkeringspladser på Hummeren skal rydes af hensyn til kommunen.

3199. Orientering. v/havnefogeden Kennthomas Kristensen
Indhentet tilbud på en omfattende renovering af toiletter og bade. Samlet pris 511.000 kr.

3200. Orientering v/ kassereren Benno Jørgensen
Oversigt over indtægter og udgifter i perioden 1. januar til 31. juli blev fremlagt.

3201. Planer og vision for ishøj havn de næste 3-5 År
Belysning
Formanden sikrer reparation af lys i land og på broerne inden bådudstillingen.

Mastekran
Der skal indhentes tilbud på renovering af mastekraner

Rep og udskiftning af gamle broer
Der skal udarbejdes budgetforslag for bro ved mastekran på Hummeren
Alle broer skal gennemgåes med henblik på planlægning af vedligeholdelse

Miljø og materialegård
KB er i dialog med kommunen om ny placering samt renovering af det gamle til brug for dagrenovation og kommende
affaldssortering

Toiletbygninger: Renoveres eller helt nyt
Kommunens indstilling til fornyelse afventes.
Hvis igangværende reparationer ikke sikrer ordentlig udskylning skal 3 cisterner på Søhesten udskiftes til 15 l.

Ny traktor
JN og DB udarbejder forslag til udskiftning
Bådstativer
Der udarbejdes forslag til repræsentantskabet om udskiftning til standardstativer

3202. Bådmesse v/Stig Førsting
Vi deltager med en stand bemandet af KB, SF, KS og PBM

Ishøj havn

Havnebestyrelsesmøde.

3203. Fritidsaktiviteter i og omkring havnen v/Preben Bjørn Madsen
PBM blev bemyndiget til at arbejde videre med et forslag om etablering af et kombineret anlæg for Park Golf, Swingolf og
Pitch and Putt i Strandparken, dog uden udgifter for havnen.

3204. Havnefest
Restauranterne opfordres til at lave et fælles arrangement.

3205 Evt.
Referent
PBM

