Referat af havnebestyrelsemøde nr. 420 d. 1. Oktober 2019
Deltagere:
Kurt Sjøgren (KS), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Benno Jørgensen (BJ),
Dirch Boesgård (DB), Jørgen Nilson (JN), Villy Sørensen (VS), Frank Andersen (FA),
Kim Bennekow (KB).
Observatør: Flemming Bie, Ishøj Kommune (FB) .
Havnefogeden Kennthomas Kristensen (KK).

Dagsorden
3206. Spørgetid
Bo Anttilainen mødte på vegne af en lille kreds af bådejere, der ønskede at få havnebestyrelsens
holdning til et kloakeringsprojekt for bådene på Bro S-2. Projektet ventes at koste 60.000 kr, der
finansieres af bådejerne selv. Det er tænkt som et pilotprojekt, der eventuelt kan gentages andre
steder i havnen.
Bestyrelsen kan godkende projektet under forudsætning af, at kommunen giver de nødvendige
tilladelser.
3207. Orientering v/Formanden Kim Bennekow
- Klage over høj musik i haven og efterfølgende diskussioner, hvor der angiveligt blev fremsat
trusler mod en klager. KK redegjorde for, hvad han havde foretaget sig i sagen. Bestyrelsen finder,
at der ikke kan gøres mere i sagen nu. Klageren orienteres og det anbefales, at trusler om vold altid
politianmeldes straks.
- Der arbejdes stadig på en løsning vedrørende miljøhusene
- Der er set på bådstativer og kommunen er blevet spurgt om der evt. kan gives kommunal garanti
for en leasingordning.
- Kommunens arbejde på Hummeren er færdigt i denne omgang.
3208. Orientering. v/havnefogeden Kennthomas Kristensen
- Har diskuteret med kommunen om rydning af det kommunale areal.
- Vil udskifte skyl på toiletter på Søhesten indtil vi finder penge til en mere omfattende renovering.
- P-pladser på Hummeren er færdige
- Nyankomne både synes og godkendes. Forsikringer kontrolleres.
- Der laves vandhaner ved slangerne på broerne i den nærmeste fremtid.
- Der er vand på bro S-5A. El kommer snart.

3209. Orientering v/ kasséren Benno Jørgensen
- Køb af nyt IT. Der er indhentet tilbud på abonnements-ordning af nyt økonomisystem, som kan
erstatte det gamle C5 og Reg Marina. Prisen bliver godt 30.000 kr. det første år. Kan indføres fra
1/1-20. Dette blev godkendt.
- Et uforståeligt punkt i balancen blev forklaret. En indtægt var blevet bogført på en udgiftskonto.
- Et indhentet tilbud på EL var billigere end tilbud fra sædvanlig installatør. Indarbejdes i
budgetforslag.
3210. Lukket punkt. Drøftelse af havnens personalenormering.
I forbindelse med den ledige stilling som havneassistent, bør havnebestyrelsen vurdere, om vi kan
sikrer en bedre personalemæssig dækning, i forhold til de forskellige arbejdsopgaver i havnen.
(Lukket referat)
3211 Udsat til næste møde
3212 Udsat til næste møde
Det blev dog besluttet at KS og SF implementerier Persondataforordningen og sender orientering til
havnens brugere
.
3213 Eventuelt
Bestyrelsen godkendte at KS forsætter som vores repræsentant i Blå Flag og FLID, herunder
deltager i et par kurser mv.
Næste møde er den 29. oktober 2019 kl. 17.00 på havnekontoret
Referent
Preben Bjørn Madsen

