
Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 426  
den 19. februar 2020 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 og Kurt Sjøgren (KS). 
 
Afbud fra: Jørgen Nilsson og Flemming Bie. 
 
Referat jvf. dagsorden:   
 
3241 Spørgetid: ingen fremmødte. 
 
3242 KB orienterede om møde i Ishøj Kommune sammen med SF vedrørende miljø- og husaffald. 
         Iht. brugsretsaftalen er det Ishøj Kommune, der sørger for tømning og betaler denne udgift. 
          
         Miljøstationerne skal renoveres af Ishøj Havn. 
          
         Broen og mastekranen på Hummeren færdiggøres. Rammeslaget forventes at ankomme i  

uge 9. 
 
Arbejdet med el-tavlerne vil blive udført imellem uge 9 og uge 15. 
Elektrikeren checker at alle kabeltilslutninger er lovlige og kendte af havnen. 
Arbejdet starter på Hummeren. 

 
3243  Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Regnskabet viser et overskud i 2019  
          på kr. 180.000,-. 
          Der sættes en bi-måler i alle el-tavler pris kr. 300,- pr. stk. 
          Herved kan der direkte aflæses, hvad Ishøj Kommune skal betale iht. brugsretsaftalen. 
 
 BJ fremlagde følgende forslag vedrørende ansatte i Ishøj Havn: 
 Nye medarbejdere må fremadrettet ikke have bopæl eller tilknytning til Ishøj havn. Dog kan 

en person med havneplads i havnen godt modtage en timeløn/honorar for enkelte ydelser i 
havnen, eksempelvis affaldstømning / kontrol af havneafgift m.m. i ferieperioden. 

 Begrundelse: 
 Når man er fastansat i havnen i en stilling som del- eller heltidsansat, kan der opstå konflikter, 

om hvornår man er til rådighed i havnen, samtidig med, at man som fastboende kan have en 
interessekonflikt i forhold til at være ansat i havnen. 

 Undtagelsen kan være begrundet i, at man fremover kan have behov for midlertidig hjælp til 
eksempelvis affaldstømning og andre små opgaver i ferietiden. 

 Dog skal de eventuelle enkelte opgaver udbydes ved opslag til alle med bådplads i havnen. 
 Dette forslag vil blive forelagt repræsentantskabet for endelig godkendelse. 



 
3244  Lukket møde 
 

         3245 Stillingsbeskrivelse for havnefogeden, udsættes til næste møde. 
 
         3246  Oplæg til drøftelse vedr. håndhævelse af ordensregler i havnen. Afventer oplæg fra    
         det af repræsentantskabet nedsatte udvalg. 
 
         3247  Forretningsorden for havnebestyrelsen, udsættes til næste møde. 
 
 
 
 
3348  Følgende skrivelse udsendes til havnens bådejere: 

         

 Til havnens brugere 

Der er fra havnekontoret for nylig udsendt en skrivelse med datoer 
for, hvornår bådene skal være i vandet (15. april) og hvornår bådene 
tidligst må tages på land igen (15. november). 
 
Disse datoer er nu ændret således: 
Alle både skal være i vandet i perioden 1. juni til 31. august 
således, at Ishøj Kommune i den periode kan udføre den nødvendige 
pleje af havnens område. 
 
Skulle det være nødvendigt at stå på land i den periode, skal man rette 
henvendelse til havnekontoret, hvor man så vil få at vide, hvor båden skal stå. 
 
Vi beklager den unødvendige uro, som den første skrivelse har 
givet anledning  til. 
 
Mødet sluttede kl. 2030 
 
Referent Stig Førsting 

 
 

 


