Ishøj Havn

Havnebestyrelsesmøde

19 10 2021

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 444
tirsdag den 19 10 2021 KL. 17.00
Afholdt Havnekontor.
Medlemmer: Ole Kaspersen (OK). Preben Bjørn Madsen (PBM)
Gert Bollerslev (GB) Lars Norup. (LN) Villy Sørensen (VS) Jens Lind. (JL) Morten Bech (MB) Kaj Ramskov. (KR)
Afbud: Benno Jørgensen. (BJ) Flemming Bie Repr. Ishøj Kommune (FB)
Bisidder: Frank Carlsen Havnefoged (FC)
Spørgetid. Så er det igen muligt at få foretræde for Bestyrelsen, så den første halve time er afsat hvis du
har noget du vil drøfte med Bestyrelsen.
Man kan dog også skrive til havnebestyrelsen@ishoj-havn.dk og så vil vi behandle henvendelsen.
Ingen fremmødt.
3384: Godkendelse af referat nr. 443.
3385: Formanden orienterer siden sidst. (OK)
Vi har afholdt årets første repræsentantskabsmøde, og referatet er udsendt. Vi skal afholde næste
ordinære repræsentantskabsmøde i november.
Så er begge telte væk, den ene teltholder har valgt at forlade havnen, MH mangler stadig at overholde den
med bestyrelsen indgåede aftale, havnen er begyndt, som varslet at fjerne ribbåd, sejlbåd og andet
materiel.
Der er indkommet en klage over et forsvundet stativ, der undersøges hvad der er sket.
Der er tale om træbukke, der var mærker på fra 2019, der er flere gange sat mærkat på om bruger skal
henvende sig på havnekontor dette er ikke sket. Pladsmand har bedt bruger om at få bragt dette i orden.
Bruger har været på havnekontoret og fået forholdene forklaret.
Klage sag, FH DA fiskegrej forsvundet. Det havnen kender til er grej der var gravet ned der hvor der i dag er
miljøplads, dette var ikke afmærket. Dette blev samlet lagt ind i et skur/ garage ved Ishøj sejlklub. Havnen
har ikke kendskab til det nævnte udstyr.
Der har aldrig været en officiel stejleplads. Materiellet menes at være fjernet i forbindelse med bygning af
grejrum, hvorefter tingene er forsvundet.
Klagere indkaldes til møde.
Vi har fået en klage fra en bruger via Datatilsynet. Spørgsmålene er af meget teknisk karakter og krævende
at skulle svare på. Bestyrelsen har allerede brugt meget tid på at redegøre over for den klagende bruger. Af

hensyn til kompleksiteten og det tidskrævende arbejde, har bestyrelsen desværre måtte se sig nødsaget til
at lade sagen overgå til vores advokat for yderligere besvarelser.
I sagen hvor en bådejer ikke efterkommer havnens anvisninger og egen skriftlige aftale, har en anden
bruger desværre hindret den af havnen bestilte leverandør at flytte både og andet udstyr, herunder truet
vognmanden med repressalier. Politiet blev involveret og måtte bede vedkommende at flytte sig.
Bestyrelsen finder det kritisk, at brugere i havnen forsøger at stoppe opgaver, der skal udføres af havnens
personale eller andre der er hyret ind til at udføre opgaver. Bestyrelsen har besluttet at undersøger
mulighederne for eventuelle repressalier over for den nævnt bruges uacceptable opførelse.
3386: Havnefogeden orienterer siden sidst, samt plads situationen.
Opfølgningsmøde med Tempo, der var 22000 besøgende på boatshow, næste års boatshow er allerede i
støbeskeen.
Der er ca. 80 gratister, der ikke er medlem af en af de tre Sejlklubber i havnen, havnen kontakter dem.
Havnekontoret er blevet malet, vinduer udskiftet.
FC pålægges at kontakte kommunen for en løsning med bådpladser, skal med i nyhedsbrev.
Der er øvet hærværk i bade rummene på Hummeren af brugere, nyhedsbrev udsendes.

3387: Konstruering af Bestyrelsen.
Ole Møller Kaspersen Formand
Gert Bollerslev Kasser
Kaj Ramskov Næstformand
Alle tre valgt i konsensus.
3388: Opgave fordeling mellem bestyrelsesmedlemmer efter nedlæggelse af forretningsudvalg.
forretningsudvalget er
OMK, KR, LN og GB
Preben Bjørn Madsen udarbejder kommission for forretningsudvalg
Morten Bech hjælper med havnens hjemmeside
Der skal udarbejdes en opgave liste med prioritering med navn på tovholder og deadlines.
3389: start på snak om Budget 2022.
Der afholdes budget møde FC, PBM og GB
3390: resultat af møde med Sikkerhedsstyrelsen efter omlægning af el i vores sikringsskabe. (LN)
Møllers El har afleveret dokumentation for al el i havnen
Al el er godkendt, faste installationer.
Dog må ledningen fra båden ikke være delt. (ingen samlinger)
KR vi skal fremtidssikre til el bådsdrift, skal tænkes ind i opgradering.

3391: Repræsentantskabs møde evaluering.

3392: Evt.
Bestyrelsen mødes 1.tirsdag hver måned dog er juli, august lukket
Førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde holdes første tirsdag efter mødet.
Repræsentantskabsmøde 30 november 2021 kl 1700 Ishøj Sejlklub.
Næste bestyrelsesmøde 2. november 2021 kl. 17.00 på havnekontoret,

