Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 421
den 29. oktober 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:
3214 Spørgetid: ingen fremmødte.
3215 Orientering fra formanden: Sagen vedrørende personer der tilmelder deres
folkeregisteradresse ligger fortsat til behandling hos Ishøj Kommune (IK).
IK ønsker pt. ikke at forfølge sagen med en fogedsag, da det i tilfælde af manglende
medhold kan føre til, at alle 20 fastliggere, som iht. aftale med IH kan risikere at blive
opsagt.
Den nuværende praksis, nemlig at havnen modtager frivillige bidrag, for de bådejere
der opholder sig meget i havnen i vinterperioden, vil blive bibehold, men vi foretager
os ikke noget, hvis folk holder op med at betale.
Ishøj Havn (IH) har modtaget et brev vedrørende miljøaffald. Kommunen ønsker at
flytte afleveringsstedet for miljøaffald til materielgården.
IH er enig i den beslutning, men der mangler det økonomiske og juridiske grundlag
for at planen kan aktiveres. IK indkalder til møde desangående.
3216 KK har udsendt oplæg til vedligeholdelse-/nye projekter for Ishøj Havn.
FA og WS gennemgår havnens broer og melder tilbage til havnebestyrelsen på mødet
den 7. november.
Det blev besluttet, at SF og KB udfærdiger ny funktionsbeskrivelse for KK
Sagen vedrørende påstået udledning af sort vand for fastliggere ligger til
behandling/afgørelse i IK. Den rapport der er tilgået havnebestyrelsen viser ikke, at
der er udledt sortvand/toiletaffald.
Den af KK omtalte rapport, som ikke er tilgået havnebestyrelsen desangående vil
blive udleveret til havnebestyrelsen.

VS viste billeder, hvor der er monteret træstøtter til havnens bådstativer.
Som ekstra støtter til havnens bådstativer kan der alene benyttes de til stativerne
hørende jernstøtter.
3217 Orientering fra kassereren: Den udsendte balance blev gennemgået.
Bj forventer et overskud for 2019 på ca. kr. 500.000.Af dette beløb vil der blive afsat penge til fremtidige projekter.
Tallykey kr. 60.000,- bogholderisystem kr. 40.000,-, EL kr. 260.000,- og
tallykey web kr. 85.000,-.
Bj orienterede om besøg på Vejle havn vedrørende deres it-system til styring af såvel
regnskab som havn. Dette system ønskes implementeret i IH.
Budget for 2020 er mangelfuld. Budgettet vil blive rettet på mødet den 7. november.
3218. Orientering fra FB: Overslag over udgifter til renovering af 2 toiletbygninger er
forelagt IK. Det vides endnu ikke om det kommer med i budgettet for IK 2020.
Leasingprojekt forelagt IK afventer endeligt svar.
FB efterlyste aftaler vedrørende Surferne og Søspejderne. Notat vedrørende surferne
forefindes og vil blive tilsendt FB.
Projekt fra fastliggere vedrørende etablering af tilslutning til kloak, der er anbefalet af
IH, ønskes fremsendt til behandling i IK.
Der foreligger endnu ikke svar på den udfærdigede rapport reparation/vedligeholdelse
af sponsen på henholdsvis Hummeren og Søhesten.
Sveller ved Ishøj Sejlklubhus vil blive fjernet af IK af miljøhensyn.
3211 Punkter til repræsentantskabsmøde:
Ny kontoplan forventes forelagt på repræsentantskabsmødet i april 2020.
Vedligeholdelses plan udfærdiget af FA og VS.
Forelæggelse af budgetter.
Lovudvalget forventes at færdiggøre deres arbejde til repræsentantskabsmødet i april
2020.
IK vil ikke tage stilling til forøgelse af antallet af fastliggere, før der foreligger en
endelig afklaring for bådejere, der har tilmeldt deres folkeregisteradresse i IH.
Indførelse af afgift på skråningshuse kræver en ændring af IH ordenregler før den kan
træde i kraft.

På repræsentantskabsmødet i april, blev vi pålagt at beregne, hvilke ekstra
omkostninger fastliggerne påfører havnen. Det har ikke været muligt, da der indgår
flere elementer, som det ikke er muligt at sætte beløb på. Bestyrelsen ønsker derfor,
at denne afgift fastsættes af repræsentantskabet i lighed med havnekontigentet.
Næstemøde torsdag den 7. november kl. 1600.
Emner: Budget og klargøring til repræsentantskabsmøde.
Møder sluttede kl. 2030.
Referent: Stig Førsting.

