Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 422
den 7. november 2019 på havnekontoret
Tilstede: Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Dirch Boesgaard (DB),
Benno Jørgensen (BJ), Frank Andersen (FA), Kim Bennekow (KB),
Villy Sørensen (VS), Kurt Sjøgren (KS).
Afbud fra: Jørgen Nilsson og Flemming Bie, Ishøj Kommune
Referat jvf. dagsorden:
Kennthomas deltog kun indledningsvis i mødet, hvor han gav en kort orientering.
3222. KB orienterede om, at vores traktor på grund af nedbrud havde været sendt til
reparation. Prisen på reparationen beløb sig til kr. 48.000,-.
Der var ikke forinden iværksættelse af reparationen indhentet tilbud på reparationen.
Klage over regningens størrelse har medført en kreditnota på kr. 5.000,-.
KB tager kontakt til reparatøren vedrørende regningens størrelse, samt at der ikke er
taget kontakt til havnen, for godkendelse af reparationens størrelse.
Der er i 2019 brugt kr. 60.000,- til reparation af traktoren.
DB udfærdiger skrivelse til repræsentantskabet om at godkende et beløb på
ca. kr. 300.000,- til køb af ny traktor.
3223. BJ gennemgik budgettet for 2020, som blev godkendt af bestyrelsen og
anbefalet til godkendelse af repræsentantskabet.
BJ orienterede om, at KK havde rekvireret et dykkerfirma til at undersøge havbunden
under et antal både for evt. udledning af sort vand.
Firmaet har skriftlig tilkendegivet, at de ikke kunne finde/dokumentere tegn på
tømning af septiktanke på de 2 broer, der blev undersøgt.
KK har uden orientering af / godkendelse fra havnebestyrelsen iværksat yderligere
undersøgelse af havbunden, som har beløbet sig til kr. 75.000,I begge tilfælde er KK kontraktmæssige tilladelse til at bruge op til kr. 25.000,- uden
repræsentantskabets godkendelse overskredet.
På baggrund heraf besluttede havnebestyrelsen, at alle udgifter/regninger på

kr. 10.000,- og derover i fremtiden skal godkendes/underskrives af kasserer/formand.
3224. FA og VS orienterede om tilstanden af havnens broer og el. Udgiften til den
nødvendige vedligeholdelse er indeholdt i det til repræsentantskabet forelagte budget.
3225. Ingen ændringer til det af kassereren fremlagte budget.
Det blev vedtaget at tilføje følgende punkter til dagsordenen på det forestående
repræsentantskabsmøde:
-

Forslag til indførelse af nye stativer i havnen.
Prisen på havnekontingent bibeholdes.
Indførelse af afgift for at stå på havnens venteliste.
Orientering om mulighederne/økonomi ved etablering af diesel-tankanlæg.
Orientering vedrørende anskaffelse af ny traktor.

3226 Eventuelt: SF meddelte, at SKS stiller med en dirigent til
repræsentantskabsmødet. SF anmodede SBL og IS om at stille med en referent.
Mødet skuttede kl. 19.45
Referent: Stig Førsting

