Ishøj havn

Havnebestyrelsesmøde.
Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 435
d. 8. december 2020 kl. 17.00

Medlemmer: Ole Kaspersen (OK), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Benno Jørgensen (BJ),
Kell Nielsen (KN), Lars Norup (LN), Villy Sørensen (VS), Kaj Ramskov (KR), Jens Lind (JL)
Havneassistent Thomas Hertz (TH) deltog i første del af mødet
Bisidder: Flemming Bie (FB), Repr. Ishøj kommune. (afbud)
3288 Spørgetid
Ingen fremmødte
3289 Godkendelse af referat nr. 434
Godkendt
3290 Årshjul for 2021
- Planlægning af sekretær funktionen ved møder.
- Planlægning af aktiviteter i 2021.
- Planlægning af bestyrelses møder i 2021.
Der arbejdes videre. Tages op på næste møde.
3291 Orientering fra udvalg og møder.
- TH:
– Der ønske ekstra hjælp på kontoret – bogholder bedes hjælpe i to dag.
– Tak for ansættelsesbrev
– Henvendelse fra tidligere ansat. (KN og PBM)
– Personalet ønsker hjemmearbede – beslutning: kontoret holdes åbent – men beskyttelseforanstaltninger skærpes.
– Der er kommet regning på beskadigede bøjer fra havneindsejling – KN og SF sender regningen til kommunen.
– Der er utætheder og træk på havnekontoret. Ordner det selv. (TH)
– Bro H07 reparation igangsættes den 10/12
– Beskadigelse på bro S06a repareres på skadevolders regning.
- LN:
– Kommunen ønsker ny miljørapport, hvilket er igangsat
– Nyt møde forurening v. miljøhusene den 11/12
– Kommunen vil kræve affaldssortering
– En el-måler ved en fastligger skal tjekkes. (LN)
- PBM
– Kommunens holdning til telte afventes. PBM rykker.
-KN:
- Domæne-betegnelse skiftes (KN) Oplysninger hos One.com rettes (PBN)
3292 Status på Hvidbjørn sagen.
Kutter bjerges og ophugges den 11/12 (TH)
- Økonomi afklares senere
3293 Udvælgelse af ansøgere til samtaler.
En ansøger indkaldes til en ekstra samtale (OK, KR,KN)
3294 Vaskeri
Defekt tørretumbler udskiftes. Betaling opdeles, så der betales både for vask og tørring.
3295 Hængepartier v/ KR
KR fremhævde flg. APV, GDPR, updatering af Ordensregler, sag om kommende forbud mod brændeovn, behov for
opsamling af spildolie.
3296 Punkter ved kommende møder.
Det ønskes at afkorte møderne.
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3297 Indkommende forslag.
Ingen
3298 Lukket møde!
- Personsag. Der gives en advarsel (SF)
3299 Evt.
KR foreslog at vi overvejer anskaffelse af mobil slamsuger. KR undersøger nærmere.
Oversigt over økonomi udsendes uge 51. (KN, PBM)
Næste møde:
Lørdag den 23/1-2021 kl 16.00 med efterfølgende julefrokost kl 17.00
Referent
PBM

