Ishøj Havn
13.04.2021

Havnebestyrelsesmøde

Referat Havnebestyrelsesmøde nr. 438
Tirsdag d 13.04.2021 KL.18.00
Afholdt som Web møde.

Medlemmer: Ole Kaspersen. (OK) Stig Førsting. (SF) Preben Bjørn Madsen. (PBM)
Benno Jørgensen. (BJ)
Kell Nielsen. (KN) Lars Norup. (LN) Villy Sørensen. (VS) Jens Lind. (JL)
Kaj Ramskov. (KR)

Bisidder: Frank Carlsen (Havnefoged. (FC)
Flemming Bie (Rep. Ishøj Kommune) (FB)

3338: Spørgetid. Pga. Corona restriktionerne er vi nødt til at aflyse dette punkt.

3339 Godkendelse af referat nr. 437: Godkendt uden kommentar.

3340 Orientering fra formand (OK)
Der har været kommunalt tilsyn på hummeren.
Der er bevilget en million til fornyelse af området ved mastekran på hummeren.
Der er givet tilsagn om penge til etablering af ny legeplads også på hummeren.

3340 Orientering fra Kasser (KN)

3323 Forslag om tilbageholdelse af tilgodehavender for sejlklubber (FC Og KN)
Forslag fra faldes.

3324 Forslag til repræsentantskab om at månedslejere opkræves et depositum på
4000 kr. da der en del der forlader havnen med gæld.
Forslag til repræsentantskab om at Års-gæstelejere opkræves et depositum på
6000 kr.
Forslag til repræsentantskab om at Jolle og trailerkontrakter depositum sættes
op til 2000 kr.

3325 Det besluttes at der tegnes en Bestyrelsesansvarsforsikring så hurtig som
muligt.

3326 Godkendt. (Ved tvivl spørgsmål godkender eller afviser havnefogeden)

3327 Behandlet på sidste møde.

3328 Forslag stilles til repræsentantskabet. (Kontraktmæssige forhold)

3329 Kontantkassen nedlægges. Der er afsendt forespørgsel til
forbrugerombudsmand d 24.03.2021 vi
afventer svar.

3330 Godkendt.

3331 Der udarbejdes retningslinjer.

3332 Havnefogeden har bemyndigelse til at ophæve kontrakter ved misligholdelse.
Ved tvivl kontaktes forretningsudvalget.

3333 Udgår efter aftale.

3334 Flyttes til næste møde.

3335 Åbningstider på havnekontor. Der udarbejdes en behovsanalyse og årshjul, der
skal muligvis tilføres timer for at kunne udvide åbningstider.

3336 Der undersøges baggrund for listen. (FC)Listen er ikke godkendt af Bestyrelse
eller repræsentantskab.

3342 Reglerne skal følges af havnens brugere. Punkt ikke færdigbehandlet så,
genoptages på næste møde.

3343 Flyttes til næste møde.Næste møde tirsdag d 20.04.2021 kl. 18.00 på Zoom.

