
Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 436 
den 14. februar 2021 kl. 1600 

afholdt virtuelt 
 
Deltagere: Ole Kaspersen OK, Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Kell 
Nielsen (KN), Lars Norup (LN), Kaj Ramskov Hansen (KRH), Jens Lind (JL)  
og Frank Carlsen (FC) 
 
 Afbud Flemming Bie (FB), Villy Sørensen (VS) og Benno Jørgensen (BJ) 
 
3300 Ingen spørgetid, da mødet blev afholdt virtuelt. 
 
3301  Referat nr. 435 blev godkendt. 
 
3302 OK orienterede om møde med Ishøj Kommune vedrørende miljøhusene 

der skal løftes væk og den underliggende jord fjernes, hvorefter der skal 
støbes et betonlag pris kr. 97.105,- ex. Moms. 

 Afventer svar på om prisen er for 1 eller 2 huse. 
Hertil kommer en del ekstraarbejde, som afmontering af asbestplader, 
montering af nye plader, bortkørsel af jord og el-arbejde. 

   
3303 KN orienterede om Hvidbjørnen, hvis ejer Bjørn Gamst ved sin advokat 

har lagt sag an mod Ishøj Havn om erstatning for tab af sin båd. 
 Ishøj Havn har besluttet at benytte FLID’s advokat til at føre sagen for 

Ishøj Havn. 
 Bjørn Gamst er tilbudt at købe sin plads, hvilket han har takket nej tak til, 

så den kan sælges til anden side. 
FC orienterede om, at reparationen af bro H7 lå stille grundet frost, men 
forventes færdig senest 15. marts 2021. 

 KN orienterede om H2, hvor der den 28.10.2020 var indgået aftale om 
såvel pris som, at broen skulle være færdig senest 15. marts 2021. 
Vinding Byg, har oplyst, at på baggrund af erfaringer med H7, kan han 
alligevel ikke gennemføre totalrenoveringen af H2 til den aftalte pris på 
kr. 145.000,-. Vinding har ikke bestilt materialer til broen (forventet 
leveringstid ca. 8 uger). 
FC foreslog, at vi udsætter reparationen af H 2 til oktober 2021. 



Vedrørende prisen vil havnebestyrelsen holde Vinding fast på den aftalte 
pris. 
Forretningsudvalget vil senere orientere om det videre forløb, så snart 
havnefogeden har indgået aftale om færdiggørelse af H7 og hvordan H2 
håndteres.  

 
3304 Havnebestyrelsen ønsker, at udskifte revisoren. Dette kan ifølge havnens 

vedtægter først ske på det ordinære repræsentantskabsmøde i april. 
 Havnebestyrelsen ønsker en hurtig afgørelse, da der er konstateret flere 

fejl i regnskabet. Repræsentanterne vil via mail blive anmodet om at 
godkende, at vi skifter revisor. 

 Der foreligger tilbud fra en statsautoriseret revisor, der er kr. 4000,- 
billigere. 

 
3005 Der er ved havnens nyhedsbrev udgivet retningslinjer for, hvordan 

afdækning ved sandblæsning af både skal finde sted, således at sandet 
ikke blæser hen på andre både. 

 
3006 SF orienterede om, at han inden ansøgningsfristen den 13. januar 2020 

havde ansøgt Friluftsrådet om tildeling af det blå flag i 2021. 
Havnen forventes at modtage flaget ultimo maj. 

 
3007/3008 LN orienterede om, at miljøhusene skal være indrettet således, at der er 

den fornødne plads, da sortering af affald skal ske i 10 beholdere, som vil 
være det fremtidige krav til sortering af affald. 

 Opbevaring af spildolie behøver kun at finde sted et sted på havnen i 
modsætning til nu 2 steder. 

 Ishøj Kommune ønsker adgangskontrol til miljøhusene. 
Der er desuden et påbud fra Ishøj Kommune om, at miljølovgivningen 
overholdes på de 2 havneøer. 

 
3309 Der vil på havnens hjemmeside komme et opslag om, hvor man finder de 

forskellige regler/funktioner på havnen, som er nyttige at have kendskab 
til. 

 Disse regler/funktioner vil måske senere blive optrykt i en pjece, som kan 
udleveres til havnens brugere og gæstesejlere. 



 Disse regler/funktioner kunne desuden indlæses i en QR-kode og placeres 
for enden af alle broer. 

 
3310 Havnebestyrelsen foreslår, at der på det ordinære repræsentantskabsmøde 

i april anbefales, at der i havnens vedtægter tilføjes: ”At alle fartøjer skal 
godkendes af havnefogeden, inden de tildeles en havneplads”. 

 KN foreslog ligeledes, at der på det ordinære repræsentantskabsmøde 
vedtages, at bådpladserne opskrives med kr. 3.000,-. 

 
Møde sluttede kl. 1915 
 
Referent 
Stig Førsting 
 
 
 
 

   


