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Deltagere: Kim Bennekow (KB), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgren (KS),
Benno Jørgensen (BJ),  Villy Sørensen (VS), Frank Andersen (FA), Dirch Boesgard (DB)
Fra kommunen: Flemming Bie
Fraværende uden afbud: Jørgen Nielsson (JN). 
  
3249 Orientering, v/ Formanden Kim Bennekow
1. Brugsretsaftale/plejeaftale Ishøj Kommune vs Ishøjhavn
Kommunen er igang med en tillægs aftale til den eksterne aftale og vi er ikke enig  samt kommunen er igang med at kikke 
på den eksterende aftale. Men vi afventer på udspil
Bestyrelsen vil bede kommunen om at fremrykke planlagte opgave og igangsætte nye opgaver på havnen  grundet cov 19 at
byrådet har ved taget at bevilge penge og fremskynde  Arbejder i kommunen.

2. Ekstra rengøring af toiletter
Der er behov for daglig rengøring p.g.a. Covid-19. Dette godkendes til og med august. Bestyrelsen skal orienteres om 
merudgift.

3. Ansøgninger havnefoged
Bestyrelsen går igang med at starte op med gennemgang af indkommende  ansøgninger. 

4.Godkendelse af helårsbeboelse
Godkendes. To ansøgere, der tilsyneladende ikke udnytter aftalen bedes om en forklaring.

5. Et telt på Søhesten, der skulle være fjernet for længst, skal fjernes nu.

6. Der sende brev til alle vognmænd som udføre arbejde på havnen om, at al kørsel skal ske efter ældende regler, herunder 
arbejdstilsynet / færdselslovens krav til kørsel med kran / arbejdsredskaber.

7. Sponsvæg på Hummeren er undermineret og store både kan ikke isættes der - havnen tager kontakt til Ishøj Kommune.

3250. Orientering. v/Kasseren Benno Jørgensen
- Regenskab kommer fra revisor i uge 17.
- Kommunen betaler ikke for miljøundersøgelser for ca 78.000 kr da kommunen har indbetal kr ca 10.000 kr. Fordring 
anmeldes til evt. retssager.
- Opkrævning og afskrivning af havnens tilgodehavender skal styrkes. Principper for aftaler bør skærpes. Kasseren 
beslutter aftaler om afdragsordninger.
- Haber har bedt om udsættelse.
- Levering til traktor mangler – 10.000 kr tilbageholdes.

3251. Orientering v/Flemming Bie
- Kommunen har sagt nej til forslag om kloakering på bro S-2, fordi kommunen ønsker mere generelt at overveje 
forholdene i havnen.
- Miljøhusenes fremtid er stadig uafklaret, men der arbejdes på sagen

3252. Havnekontorets drift? ansættelser af personale/vikar åbningstider
- Personalets forslag til gradvis åbning af havnekontoret. (se bilag)
Dog med flg. Ændringer og tilføjelser: Lørdagsåbning kun første lørdag i hver måned. Hvor der er to affaldsstativer fjernes 
det ene. Der opsættes plexiglasskærm til beskyttesle af personalet.

- Thomas sættes midlertidigt op i timer efter nærmere aftale. Der ansættes en midlertidig medhjælper  på månedsbasis.

3253. Eventuelt
DB omtalte muligheden for at videokonference over Facetime til diverse forsamlinger over 10.

KB  rådførte med FB hvad kommunens holdning var til el bil stander

Referent
PBM med rettelser fra KB


