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Referat Havnebestyrelsesmøde nr. 439 

Tirsdag d 20.04.2021 KL.18.00 

Afholdt som Web møde. 

 

Medlemmer: Ole Kaspersen. (OK) Stig Førsting. (SF) Preben Bjørn Madsen. (PBM) Kell Nielsen. (KN) 

Lars Norup. (LN) Jens Lind. (JL) Kaj Ramskov. (KR) Villy Sørensen (VS) 

 

Afbud: Benno Jørgensen. (BJ) 

 

Bisidder:         Flemming Bie (Rep. Ishøj Kommune) (FB) Deltog fra kl. ca. 19.00 

 

Spørgetid. Pga. Corona restriktionerne er vi nødt til at aflyse dette punkt. 

 

Godkendelse af referat nr. 438: Godkendt uden kommentar.  

 

3334: Udsættes til et senere tidspunkt da Benno har meldt afbud. Punktet genoptages som punkt 
omhandlende takt og tone på fremtidige bestyrelsesmøder. 

 

3336: Genoptaget fra sidste møde: Regler om skråningshuse / passiv listen. (LN) 

Vi afventer svar fra Havnefogeden.  

Der undersøges om regler for ejerskab af skråningshuse overholdes. 

Der undersøges om der er personer med registreret adresse i Ishøj havn der har en jolle plads og 
ejer skråningshus. 

3342: Præcisering af både skal søsættes i perioden 01.06. til 15.09. det skal overholdes af alle. 

Der er ønske om at der udsendes service brev omkring dette. 



Bådejere der ikke kan overholde dette skal søge om dispensation for at blive på land hos 
havnefogeden. 

 

3343: Corona rengøring på toiletter. (KR) Bevilget og igangsættes. Tilsagn om tilskud fra 
kommunen ved Flemming Bie. 

 

3344: Eventuelt. 

 

 Information: Nedlæggelse af kontantkassen: vi har ikke fået tilladelse til nedlæggelse. 
 Procedure ved anonyme henvendelser til havnebestyrelsen. 
 Pris på Trailer pladser. 
 Placering af containere på havnens arealer (Tilladelser) 
 Procedure ved ansøgning om nyt udstyr til havne assistent. (der bør udarbejdes en 

behovsanalyse) 
 Procedure ved ændring fra lejer til andelshaver i havnen. 
 Hvidbjørn sagen. Vi afventer tilbagemelding fra Advokat. 
 Reparation af H 7:Ventes færdiggjort snarest. 
 Tank anlæg: Muligheder undersøges. 
 Der opfordres til at bådejerne skriver hjemhavn på deres både. 
 Skiltning i havnen generelt. 

 

 

Næste møde d 18.05.2021 kl. 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


