Havnebestyrelsesmøde nr. 449

22-03-2022

Referat
Tirsdag den 22-03- 2022 kl. 17.00 havnekontoret
Spørgetid den første halve time er afsat til at medlemmer kan komme og stille spørgsmål til
havnebestyrelsen
Ingen fremmødt.
Medlemmer: Lars Norup (LN) Anders Grønbech (AG) Gert Bollerslev (GB) Morten Bech (MB) Villy Sørensen
(VS) Ole Kaspersen (OK) Jens Lind (JL) Kaj Ramskov Hansen (KRH) Preben Bjørn Madsen (PBM)
Udtrådt: Benno Jørgensen
Bisidder: Havnefoged Frank Carlsen (FK)
Ishøj Kommune. Flemming bie
3422: Godkendelse referat nr.448 Godkendt
3423: formanden orienterer siden sidst.
• Status klage DATA tilsynet, Afsluttet
• Klage trafikstyrelsen, Afvist af trafikstyrelsen
ERFA møde i Holbæk havn med Flid (Foreningen af lystbåde havne i Danmark)
3424: Kassereren siden sidst.
• Økonomisk oversigt
3425: Havnefoged siden sidst.
• El refusion er der nyt fra Skat. Intet nyt, men vi kan søge refusion, og når vi har det på plads vil der
komme nærmere information.
Renovering af el nettet, starter når vi har fået ryddet landpladserne og der kan graves. Arbejdet blev
besluttet på sidste rep. møde.
• Status på sag ang. gratister manglende medlemskab af sejlklubber (KRH) – dags dato 14 nu 10.
• Regler for både i stativ med mast på? Vedtægtsændring nødvendig før havnen kan kræve dette, forslag
til vedtægter; Hvis man ønsker at være på land med mast på skal der være skråstiver på til at støtte båden
•
Vinterregler for fortøjninger påkrævet der vil blive fulgt op på det. Kommer med i
nyhedsbrev.
ny sortvandspumpe primo marts 2022, er monteret.

Indstilling til opsigelser og ansættelser på havnekontoret. Indstillingerne godkendt
3426: Forslag til etablering af udvalg. (MB) Skal vi have sat navne på.
•
• Se bilag 1
•
El udvalg
– er etableret
•
Forretnings
– er etableret
•
Bro udvalg
– Jens, Anders, Gert, Frank
•
Drift og vedligehold
- Villy, Frank
•
Pladsudvalg
- Ole, Thomas
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Visionsudvalg
Syn og skøn
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- Ole, Repræsentanter, kommune med flere
- Villy, Frank, samt uvildig synsmand.
- Turistkontor?

3427: Hvor langt er vi med Ordensreglement? Frank ansvarlig.

3427: Kommende Repræsentantskabs møde



Eventuelle forslag til vedtægtsændringer:
Vedtægtsændring nødvendig før havnen kan kræve dette, forslag til vedtægter; Hvis man
ønsker at være på land med mast på skal der være skråstiver på til at støtte båden.

3428: Evt.:

