
Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 434 
den 11. november 2020 kl. 17.00 

i Sydkystens Sejlklub 
 
Deltagere: Ole Kaspersen OK, Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), 
Benno Jørgensen (BJ), Kell Nielsen (KN), Lars Norup (LN) 
og Kaj Ramskov Hansen (KRH) og Jens Lind (JL). 
 
 Afbud Flemming Bie (FB)  og Villy Sørensen (VS). 
 
Bo Anttilainen, Ishøj Havn mødte op i spørgetiden for at få svar på nogle spørgsmål i 
forbindelse med hans ansøgning til stillingen som havnefoged i Ishøj Havn. 
Undtagelsesvis, hvilket ikke er normalt for ansøgere. Bo fik svar på sine spørgsmål. 
 
3274  OK orienterede om sagen vedrørende den fiskekutter, der er sunket i 

havnen. 
 Det blev drøftet, om der i fremtiden lejlighedsvis skulle udsendes en 

orientering til havnens brugere, der går mere i dybden end referater. 
  
3275 KN orienterede om det budget, der er udarbejdet for 2021 og som herefter 

blev godkendt af bestyrelsen og vil blive fremlagt på det kommende 
repræsentantskabsmøde. 

 Budgettet for 2021balancerer med et beløb kr. 3.600,000,-. 
 Havnens overskud pr. 1.11.2021 er på kr. 1.100.000,-. 
 Der er afsat følgende beløb til: 

kr. 180.000,- hævning af Hvidbjørn tilhørende Bjørn Gamst (sunket 
kuttter) 
kr. 325.000,- miljøsag / miljøhuse  
kr. 275.000,- afskrivninger på debitorer (her af kr. 88.000,- for 
dykkerundersøgelse KN har i den forløbne tid telefonisk lavet 
afdragsordninger med bådejere, som skylder havnen penge. 

 
3276 Havneassistenten Thomas orienterede om samarbejdet med 

tømrerfirmaet, som havnen har indgået aftaler med. 
 Det blev her understreget, at Thomas tager sig af driften og KN tager sig 

af økonomien. 



 Thomas fortalte, at dykkerfirmaet ikke ville hæve den sunkne fiskekutter 
pga. af dens dårlige tilstand. Det videre forløb er endnu ikke på plads. 
Ligeledes er det for tidligt at sige noget om, hvad hævningen vil koste. 

 Thomas oplyste, at Allan Kenn Rother, der er ansat på en 3 måneders 
kontrakt stopper den 30. november 2020. 

 Thomas ønsker, at Jacob Thomsen der er ansat 3 timer daglig i fleksjob 
ansættes pr. 1. januar 2021 med en arbejdstid på 3 timer daglig. 

 SF udfærdiger kontrakt. 
 
3277 Til repræsentantskabsmødet er dirigent og referent på plads. Budgettet er 

vedtaget af havnebestyrelsen. Evt. indkomne forslag er endnu ikke 
modtaget. 

 
3278 SF informerede om den indgåede aftale med Michael Hedemann, som 

medfører, at båd og telt med båd vil være fjernet fra plads P 10 senest 
 15. september 2021. 
 PBM orienterede om, at sagen vedrørende fjernelse af Karsten Lilliedals 

telt er overgivet til Ishøj Kommune. 
 
3279 LN orienterede om overgangen fra Tallycard til Harba vedrørende vores 

elsystem, samt i hvilket leje udgiften ca. vil ligge. Det forventes, at der 
her bliver tale om en leasingaftale.  

 
3280 LN orienterede om en ny afregningsmodel af el i forbindelse med 

overgangen til Harba, der på sigt vil give havnen en betydelig indtægt. 
 
3281 OK ønskede en mere fast struktur på møderne, således at møderne ikke 

trækker ud over det i dagsordenen fastsatte tidsrum. 
 
3282 Det blev besluttet, at der ikke må hænge eller ligge reklamer fra civile 

firmaer på havnekontoret. Foldere fra havnens klubber er selvfølgelig 
tilladt. 

 
3283 Det blev vedtaget, at der oprettes et forretningsudvalg i havnebestyrelsen. 

 



3284 Klagesag (behandles under pkt. 3285). 
 
3285 Den tidligere beslutning fastholdes. SF sender sagen til OK for 

underskrift, hvorefter den vil blive effektueret.  
 
3286 Det blev vedtaget, at nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af: 
 OK, KRH og KN. 
 
3287 Næste møde tirsdag den 8. december 2020 kl. 1700 i Sydkystens Sejlklub. 
 
Møde sluttede kl. 22.30  
 
Referent 
Stig Førsting 
 
 
 
 

   


