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Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 445 

tirsdag den 02 11 2021 KL. 17.00 

Afholdt Havnekontor. 

Medlemmer: Ole Kaspersen (OK).  Preben Bjørn Madsen (PBM) Benno Jørgensen. (BJ)Gert Bollerslev (GB) 
Lars Norup. (LN) Villy Sørensen (VS) Jens Lind. (JL) Morten Bech (MB) Kaj Ramskov. (KR)  
 
Bisidder: Frank Carlsen Havnefoged (FC) 
    
Meldt afbud: Flemming Bie Repr. Ishøj Kommune (FB) 

 

Spørgetid. Den første halve time er afsat medlemmerne hvis de har noget de vil drøfte med Bestyrelsen.  

Man kan dog også skrive til havnebestyrelsen@ishoj-havn.dk og så vil vi behandle         henvendelsen.  

Henvendelse fra Thomas Kjær ang. Landpladser. 
Pladsmand / Havnekontoret, skal kontaktes, ellers risikerer brugere at blive flyttet for egen regning. 

Henvendelse fra Lars Thorborg, til overdækning af båd. Tilladelse forsøgsvis for vintersæsonen. 

3384: Godkendelse af referat nr. 444. Godkendt 

Der vil nu være et afbræk i mødet på grund af en repræsentant fra Harba vil give en 

gennemgang af el- projektet. 

3393: Harba er det noget vi skal gå videre med? Bestyrelsen anbefaler at man fortsætter med el-projektet, 
men lukker sig ikke fast på en bestemt leverandør. 

3394: Formanden orienterer siden sidst. 

 Status på klage fra datatilsynet.
 
3395: Havnefogeden orienterer siden sidst, samt pladssituationen. 
 Status på sag ang. Træstativ. Lukket.

 Status på sag ang. Fiskenet. Møde aftalt

 Status på sag ang. Gratister. Alle der ikke er medlem af en sejlklub har fået en reminder.

 Status på sag ang. Bruger der har forsøgt at hindre havnens personale i at udføre deres 

arbejde. Pågår.

 Er det muligt at kræve at alle havnens brugere har en mailadresse. Da det vil lette 

havnens kommunikation med brugerne. Er det en beslutning vi kan træffe eller skal det 

op på repræsentantskabs niveau. Pågår

 Kommunikation fra sejlklub vedr. ind/ud meddeles af sejlklubber. Aftale på plads.

 
3396: Budget 22. Fremlagt og anbefales til repræsentantskabet. 

3397: Kommende repræsentantskabsmøde. Forarbejdet afsluttet. 

 

 
 Lokale bestilt Ishøj sejlklub

 Bespisning aftalt

3398: Evt. Ingen punkter. 
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