Ishøj Havn

Dagsorden Havnebestyrelsesmøde

10 01 2022

Dagsorden Havnebestyrelsesmøde nr. 447
Tirsdag den 10. 01.2022 KL. 17.00
Afholdes på 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)
Flemming Bie, Repræsentant Ishøj Kommune (FB)
Spørgetid. Den første halve time er afsat til 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.

3408: Godkendelse af referat nr. 446.
3409: Formanden orienterer siden sidst.
•
•

Status på klage - datatilsynet.
Klage trafikstyrelsen.

3410: Kassereren Siden sidst.
•

Økonomisk oversigt.

3411: Havnefoged orienterer siden sidst.
•

Tilbagemelding fra Skat ang. refusion EL.

•

Miljø: kommunen har udbedt sig mailadresser på skrånings husejere, for udsendelse af krav om
overholdelse miljøforhold. Status?
Status på sag ang. Fiskenet: Møde afholdt med klagere.
Havnebestyrelsen vurderer at det er simpelt tyveri og dette bør meldes til klagernes
forsikringsselskab. Havnefoged ser på alternativ plads. Er der fundet en løsning?

•

•

Status på sag ang. gratister. Der arbejdes på at få alle til at melde sig ind i sejlklubber. Der sker
fremskridt.

•

Status på sag ang. bruger der har forsøgt at hindre havnens personale i at udføre deres
arbejde:
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.
3412: 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?:
Det kan ikke gøres bagudrettet men fremadrettet. Eksisterende brugere skal samtykke.
Vil undersøge om der fremover kan pålægges et administrativt gebyr for fremsendelse af
opkrævninger som ikke fremsendes på mail. Resultat af undersøgelse?
3413: Behandling af forslag til Kommissorium for forretningsudvalg (PBM)
•

Se bilag 1.
Forretningsudvalget skal orientere om sit arbejde på førstkommende bestyrelsesmøde.
Skal indskrives i kommissorium. Er dette gjort?

3414: Følgende ønskes behandlet af Benno:
•

Anmodning om at flytte bestyrelsesmøder fra den 1.tirsdag i måneden, til onsdag eller til tirsdage
der falder i lige uger, da jeg ikke kan komme på tirsdage i ulige uger, idet jeg deltager i turnering min anmodning blev fejet af bordet på sidste møde. Afstemning ønskes.

•

Jeg har lige modtaget en regning fra Likvido grundet der ikke er orden på havnekontoret ang.
adresser, det håber jeg snart der bliver, jeg vil gerne høre hvordan det står til med vores systemer
og samkørsel af disse.

3415: Evt.

