
 
 

                    Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 
                                            S/I Ishøj havn 
                                                       Tirsdag d. 31. maj 2022  
                                             Beslutningsreferat 
 
 
 
Stemmeberettigede deltagere af repræsentantskabet: 
 

Ishøj sejlklub Sydkystens Sejlklub Strandparkens 
Bådelaug 

Øvrige klubber 

Gert Brødsgaard, afb  
Benno W. Jørgensen 
Steen Skovhus 
Jørgen Nielsson, afb 
Michael Fleron, afb 
Peter Dynnesen,  
Kurt Sjøgreen 
Søren Kjeldsen 
Peter Gram , afb 

Ole Møller Kaspersen 
Ove Nielsen 
Boy Nielsen 
John Roylund 
Mich. Frederiksen, afb 
John Holger, afb 
Bo Anttilainen 
Preben Bjørn Madsen 
Kim Bennekow, afb  

Jens Lind, afb 
Jannie Vangebo, afb 
Jannie Kongeskov 
Per Hedegaard 
Anders Bratkov 
Søren Thiessen 
Charlotte Hornsleth 

Jørn Kristensen 
Villy Sørensen 

 
 
Øvrige deltagere: 
Kaj Ramskov Hansen, IS 
Anders Grønbech, IS 
Gert Bollerslev SKS 
Lars Norup, SBL 
Morten Bech, SBL 
Frank Kercza Carlsen, havnefoged 
Heidi Lindquist, kntorassistent, afbud    
 
  
 
Pkt.1.    Valg af dirigent og stemmetællere. 
               Dirigent: Søren Thiessen 
               Referent: Jannie Kongeskov 
               Stemmetællere: Villy Sørensen og Anders Grønbech 
 
               Dirigenten konstaterede at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var rettidigt  
               indkaldt og dagsorden korrekt ifølge vedtægterne. 
               Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer 
 



 
 
 
 
Pkt. 2    Fremlæggelse af regnskab 2021. 
              Der kunne ikke fremlægges et færdigt regnskab, da værdiopgørelsen har vist sig at være  
              mere omfattende end forventet. 
              Repræsentantskabet vedtog enstemmigt: 
              ͟ZĞƉƌčƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂďĞƚ�ŵĊ�ŵĞĚ�ďĞŬůĂŐĞůƐĞ�ƚĂŐĞ�ƚŝů�ĞĨƚĞƌƌĞƚŶŝŶŐ͕�Ăƚ�ĚĞƌ�ĨŽƌƚƐĂƚ�ŝŬŬĞ�ĨŽƌĞůŝŐŐĞƌ� 
               et regnskab for 2021. 
               For en videre proces forventes indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde  
               tirsdag d.21.06.22. Til mødet SKAL der foreligge et færdigt revideret regnskab og  
               årsrapport, samt bestyrelsens og revisorens redegørelse for forsinkelsen.͟ 
                
 
Pkt. 3    Indkomne forslag. 
             3.a &ŽƌƐůĂŐ�ĨƌĂ�,ĂǀŶĞďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͗�͟ŬŽŶƚŝŶŐĞŶƚĨŽƌŚƆũĞůƐĞ�ƉĊ�ϭϬϬ�Ŭƌ͘�ĊƌůŝŐƚ�ƚŝů�ďĞƚĂůŝŶŐ 
              af vandforbrug ŝ�ŚĂǀŶĞŶ͘͟ 
              Steen Skovhus har kontaktet Ishøj forsyning og fået oplyst, at det er muligt at aflæse  
              vandmålere, bortset fra land- og broanlæg. Der er styr på alt vand, der kommer ind på  
              havneområdet samt alt vand, der forbruges på toiletter, foreningshuse mm. Derved opstår  
              en rest, der af Ishøj forsyning defineres som vandspild, som havnen fremover skal betale. 
              Da Ishøj kommune ejer landanlæg, har Steen fået opbakning fra to politikere i teknik-og  
              anlæg til at havnen indgår i en dialog med kommunen om en fordelingsnøgle mellem 
              land-og broanlæg. 
              Den nye afgift vil derved ikke blive så stor som først anslået. Forslaget blev derfor trukket. 
             
             3.b: ,ĂǀŶĞďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͗�͟�ŬƐtrabevilling til køb af ny el-bil, samlet omkostning på ca.  
             ϭϱϬ͘ϬϬϬŬƌ͘�Ğǆ͘�ŵŽŵƐ͘͟ 
              Den gamle el-bil skal repareres for 40.000 kr. Kassereren oplyste, at havnen har en god  
              økonomi, så bilen kan købes kontant som en investering. 
              Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 4    Valg af revisor 
              Udskudt til næste ekstraordinære repræsentantskabsmøde  
 
 
Pkt. 5   Evt. 
               

- sĞĚƚĂŐĞůƐĞŶ͕�ĂĨ�͟dŝůĨƆũĞůƐĞ�ƚŝů�ΑϮϮ�͘�Mistillid til ét eller flere medlemmer af 
,ĂǀŶĞďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕͟�ďůĞǀ�ĚĞďĂƚƚĞƌĞƚ. 

- Sejlklubbernes medlemmer til det fælles kommunale visionsudvalg bliver indkaldt til møde 
pr. mail af Ishøj kommune. 

 



 
 

- Vedr. støj fra cafe´ og restaurant har havnebestyrelsen påpeget for kommunen, at det 
hører under miljølovgivningen, og at det er kommunalbestyrelsen, der skal håndhæve den.                                   
Der vil også blive set på affaldsproblemerne fra restauranterne. 

- Husbådssagen kommer for retten i 2024. Forbudssagerne kommer for retten om 2 uger. 
- Den nye borgmester har besøgt havnen. 
- Ishøj kommune har vedtaget en lade struktur til el-biler på alle kommunes fritidsanlæg, 

men glemte havnen. Borgmesteren er åben for en lade struktur på havnen. 
Havnebestyrelsen kommer med oplæg  
 

              
Formanden sluttede mødet med en tak for god ro og orden. 
 
 
 

 
 
  
                   Søren Thiessen, dirigent                               Jannie Kongeskov, referent 
 
 


