
 

 Havnebestyrelsesmøde nr. 448 22-02-2022  

 

 Referat 
Tirsdag den 22-02 2022 kl. 17.00 havnekontoret  
Spørgetid den første halve time er afsat til at medlemmer kan komme og stille spørgsmål til 
havnebestyrelsen  
 
Indkommen ansøgning: opsætning af container, henvist til kommunen. 
 
Medlemmer: Lars Norup (LN) Benno Jørgensen (BJ) Gert Bollerslev (GB) Morten Bech (MB) Villy Sørensen 
(VS) Ole Kaspersen (OK) Jens Lind (JL) Kaj Ramskov Hansen (KRH)  
Bisidder: Havnefoged Frank Carlsen (FK)  
Ishøj Kommune. Flemming bie  
Afbud Preben Bjørn Madsen (PBM) 
 
3416: Godkendelse referat nr.447  
 
Godkendt 
 
3417: formanden orienterer siden sidst.  
• • Status klage DATA tilsynet  -intet nyt 

• • Klage trafikstyrelsen  - intet nyt 

• • Møde med Ishøj Kommune -visions arbejde, aftalt samarbejde starter op medio maj. 

• • Status på sag om medlem der forsøgt hindre havnens personale i at udføre deres arbejde. 
Sag overdraget til relevant klub. 
Muma tyrkisk inspireret restaurant, kommer i stedet for værftet.  
 
3418: Kassereren siden sidst.  
• • Økonomisk oversigt  -godkendt 

• • Oplæg til møde kalender (er udsendt ingen kommentarer modtaget) den er godkendt  
 
3419: Havnefoged siden sidst.  
• • El refusion er der nyt fra Skat.  – der arbejdes stadig 

• • Status om fiskenet er der fundet en løsning? – løsning er fundet  

• • Status på sag ang. gratister manglende medlemskab af sejl klubber (KRH) – dags dato 14  

• Ifølge vedtægterne skal man være medlem af sejlklub i havnen, er båden til salg betales der 
til klub og havn ellers bliver man bortvist 

• • Status ang. brug af mail til kommunikation til havnens brugere Samtykke samt 
administrativt gebyr  

• • Regler for både i stativ med mast på?  Vedtægts ændring nødvendig før havnen kan kræve 
dette, alternativt kræve kaskoforsikringer. 

• • Telt over båd P”  
• Vinterregler for fortøjninger påkrævet der vil blive fulgt op på det,  

ny sortvandspumpe primo marts 2022 



 
3420: Forslag til etablering af udvalg. (MB)  
• • Se bilag 1 
• El udvalg   – er etableret 
• Forretnings  – er etableret 
• Bro udvalg   –  
• Drift og vedligehold 
• Pladsudvalg 
• Gæsteudvalg 
• Aktivitetsudvalg 
• Visionsudvalg 
• Kontingents udvalg 
• Syn og skøn  
•  
 
3421:  Åbningstider restauranter  -op til den enkelte klub? 

 Forslag til vedtægter  - erhverv i havnen? 

   - regler for både i stativ? 


