
Ishøj havn Havnebestyrelsesmøde.

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 431
24. august 2020 kl. 17.00 - 20.30

Deltagere: Kim Bennekow (KB), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgren (KS),
Benno Jørgensen (BJ),  Villy Sørensen (VS), Frank Andersen (FA), Kaj Ramskov (KR)
Fraværende med afbud: Flemming Bie, Dirch Boesgard (DB). 

3264 Fra formanden

1. Repræsentantskabet indkaldes den 28. september 2020, kl. 19:00 i Ishøj Sejlklub

Kim og Stig skriver bestyrelsens beretning for perioden nov. 2019 – sep. 2020.

2. Daglig drift

- Bogholderen gives adgang til vore bankkonti.

- Kim og Stig varetager havnefogedens opgaver.

3. Der skal udarbejdes en ny APV. Frank kontakter tidligere havnefoged om, hvor tidligere udgaver er arkiveret.

4. Afgørelse i sager, der ved en fejl ikke er blevet meddelt eller ikke modtaget af brugeren.

a. 2 pladser på Søhesten betales hver især efter størrelse 6,5m x 16m, uanset de er længere.

b. Krav om erstatning efter fejl i EL henvises som tidligere meddelt til anmeldelse via parternes forsikringsselskaber.

c. Forslag om udbygning af slæbested afslås fordi bestyrelsen ikke ønsker så stort et anlæg.

d. Forslag om 3 meget store pladser på S-2 afslås fordi der mangler vanddybde og manøvreplads.

e. To bådprojekter på Søhesten skal afsluttes og bådene skal i vandet senest den 1. april 2021.

5. En bruger der har undladt at efterkomme påbud om flytning af båd og telt gives en absolut sidste frist på 14 dag. Der kan
anvises en plads for båd men ikke telt i max. 1 år. Overskrides fristen opsiges den pågældende og båd samt telt flyttes eller 
fjernes på den pågældendes regning

6. Forslag fra bruger om ændring af bådplads  på S-7 godkendt.

7. El-standere – udsat.

8. Bestyrelsen besluttede i forlængelse af en tilsvarende beslutning fra 2018, at som hovedregel skal aftaler mellem 
havnefoged eller havnekontoret og brugerne være skriftlige for at være gyldige, for at undgå misforståelser og misbrug. 
Havnens brugere orienteres via nyhedsbrev med besked om at henvende sig, hvis de mener at have væsentlige mundtlige 
aftaler.

3265 Fra Kassereren

- Saldobalance per 18. august viser at der er ”luft” i budgettet

- Der arbejdes på at løse fejl i systemet, hvor det kniber med at identificere indbetalinger.

- Vore tilgodehavender er ca. 200.000 mindre end angivet.

- Der er behov for flere El-skabe. Udgiften kan holdes indenfor budgettet, men repræsentantskabet orienteres.

- Bogholder kommer til at varetage flere timer på kontoret i en kommende sygeperiode. Stig træffer desuden aftale med en 
tidligere ansat om eventuel ekstra assistance.
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3266 Fra Kommuen

- Intet

3267 Tally Key kortautomat

Skal udskiftes for at leve op til lovgivningens krav.

3268 Eventuelt.

- Intet

Referent

PBM


