
Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 428 
den 7. maj 2020 kl. 1030 
afholdt i Ishøj Sejlklub 

Deltagere: Kim Bennekow (KB), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen 
(PBM), Kurt Sjøgren (KS), Benno Jørgensen (BJ), Villy Sørensen (VS),  
Frank Andersen (FA), Dirch Boesgaard (DB) og Kaj Ramskov Hansen (KRH) 
som erstatter Jørgen Nielsson. 
 
Fra Kommunen: Flemming Bie 
 
3253. Orientering v/formanden Kim Bennekow 

Formanden indledte mødet med at byde KRH velkommen. 
KRH erstatter Jørgen Nielsen som har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
 

1. Renoveringen af parkeringspladserne fortsætter. 
2. De gamle sveller der adskiller terrassen foran Ishøj Sejlklubs klubhus 

med stien udskiftes. 
3. Alle vandhaner i toiletbygningerne udskiftes med vandspare-vandhaner. 

Ishøj Kommune betaler vandhanerne og halvdelen af arbejdslønnen.  
4. Ishøj Kommune undersøger lovligheden af det ved cafe SESA opstillede 

skilt og container. 
 

3254.  Orientering v/Benno Jørgensen 
1. Regnskab for 2019 er underskrevet af bestyrelsen. 
 
2. Nyt havnesystem omfattende bådpladser og økonomi (harba) vil i den 

nærmeste fremtid blive indført i havnen til afløsning af det gamle 
havnesystem. 

 
3. Der er tilsyneladende ikke styr på de regninger, vi får fra firmaet, der 

stod for etableringen pullert-systemet. Der må derfor ikke afregnes 
regninger fra firmaet, før vi har et samlet overblik over, hvad det har 
kostet. 

 
        
 



           4.  En påkørsel af pullertsystemet har kostet kr. 17.000. skaden er   
      desværre ikke blevet anmeldt og videoovervågningen er desværre     
      blevet slettet, men vi lærer af vores fejl. Fremover anmelder vi alle  
      påkørsler, uanset om der er synlig skade på systemet.  

  
           5.   Vi har fået en mand til job-afprøvning 4 timer om dagen uden    

 udgift for havnen. Han skal hjælpe Thomas med forefaldende 
arbejde, herunder tømning af skraldespande og maling af bænkesæt. 

  
3255           Lukket møde 
 Gennemgang af ansøgninger til havnefoged i Ishøj Havn 
 
3256. Eventuelt. 
 Pladsen foran juniorhuset på Hummeren bør planeres. 
 Overgangsstykke til juniorbro mangler. 
 Redningsstiger mangler på juniorbroen. 
 1 vandhane mangler på juniorbroen. 
 Kurt, Kim og Thomas besigtiger. 
Referent 
Stig Førsting 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


