Havnebestyrelsemøde nr 433
14. oktober 2020 kl. 17.00- 20.30
i Ishøj Sejlklub
Bestyrelsesmedlemmer: Stig Førsting, Preben Bjørn Madsen, Benno Jørgensen, Kell Nielsen,
Kaj Ramskov, Villy Sørensen, Lars Norup, Jens Lind og Ole Kaspersen
3272
Spørgetid maksimum 30 minutter.
Ingen spørgere
Orientering fra Thomas
- Er gået i gang med vedligeholdelse af broer
- Kommunen er færdige med p-pladser på Søhesten bortset fra P2 og P4, der ordnes i 2021
- Stativer der ikke benyttes i vinterhalvåret skal slås sammen og flyttes
- Det går godt med at stramme lidt op på overholdelse af ordensregler mv.
- Dørene til bade vil blive vendt ved at bytte om på hængsler og låse uge 45 – omtales i nyhedsbrev
- Bro H-07 renoveres med ny sektion – udgift ca. 42.000
- Bro H-2 trænger til en omfattende renovering – der indhentes kontroltilbud
- Godt samarbejde med Vestegnens politi – der er behov for regler så trailere ikke henstilles uden
nummerplader
- Der er kommet et godt samarbejde og en god dialog med pladsformændene – der arrangeres et
møde i nær fremtid
- Anbefaler forlængelse af vikaransættelse
3273
Konstituering af havnebestyrelsen.
Benno foreslog kreditvurdering af formand og kasserer. BJ stemte for, 7 imod og 1 undlod.
Forkastet.
Der var to forslag til kasserer: Kell fik 5 stemmer, Benno fik 2 stemmer og 2 stemte blankt. Herefter
konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Ole Kaspersen, næstformand Kaj Ramskov og
kasserer Kell Nielsen, idet formand og næstformand blev valgt i enighed og uden modkandidater.
3274
Orientering fra kassereren.
Intet nyt.
3275
Forretningsorden for havnebestyrelsen (PBM).
Godkendt, dog således at punkt 7 fjernes.
3276
Påbud om fjernelse af telte (PBM).
Stig og Bjørn skal forsøge at finde en løsning/ aftale inden næste møde ellers overdrages sagerne til
advokat.
3277
Miljøforurening af olie i miljøhuse (SF).
Stig og Lars arbejder videre med sagen i samarbejde med kommunen. Næste møde skal nedsætte et
udvalg vedr. fremtidig miljøhus(e).
3278
Godkendelse af stillingsannonce for ny havnefoged.
Godkendt med redaktionelle ændringer. Kell udsender renskrift inden opslag. Ansøgningsfrist 1.
december 2020.
3279
Tømning af holdingstanke af fastliggere.
Bestyrelsen overvejer til næste møde, hvad der kan gøres for at sikre forsvarlig tømning. Stig svarer
på henvendelsen.

3280
Invitation til Vild med Vand Workshop.
Vi deltager gerne. Stig er tovholder.
3281
Forlængelse af vikar (havneassistent) i 2 måneder.
Godkendt.
3282
Personsag (bilag vedhæftet).
Beslutning om opsigelse fastholdes.
3273
Eventuelt.
Kell har fået tilbud på ny hjemmeside – under søges nærmere.
Der fremsendes tilbud om vinterplads i Ishøj Havn til relevante sejlklubber
Kommende møder: Næste havnebestyrelsesmøde 11. november kl 17 i SKS.
Repræsentantskabsmøde den 26. november 2020 kl. 18. Ishøj Skole el. Idrætscenter.

