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Referat 
tirsdag den 20-09-2022 kl. 17.00 havnekontoret  
Spørgetid den første halve time er afsat til at medlemmer kan komme og stille spørgsmål til 
havnebestyrelsen  
Der var mødt to frem. 
Køb af båd i Vallensbæk, sat på land uden aftale med havnekontoret Dan Sundby + Marianne? 
Ingen forsikring på båden og båden er ikke sødygtig. Den skal på Projektpladsen til den er sødygtig, 
hvis der skaffes gyldig forsikring. 
 
Medlemmer: Lars Norup (LN) Anders Grønbech /AG) Afbud. Gert Bollerslev (GB) Morten Bech 
(MB) Villy Sørensen (VS) Ole Kaspersen (OK) Jens Lind (JL) Kaj Ramskov Hansen (KRH) Boy Nielsen 
(BN) Suppleant Steen Skovhus(SK) 
 
Bisidder: Havnefoged Frank Carlsen (FK)  
Ishøj Kommune. Flemming Bie. Ej mødt 
 
3467: Godkendelse referat nr.453 godkendt 
 
3468: Formanden orienterer siden sidst.  

Forsonings møde, mellem Cafe SeSa, mellem beboere på bro S05 og S05a, og politiet 

Man er enige om der ringes til(Femi) og han har så ca. en halv time til at finde en 
løsning og sikre roen. 

 

3469: Kassereren siden sidst.  
 

• Økonomisk oversigt, nøgletal udsendt til bestyrelse og repræsentantskab.  

• Plads situation 98 procent. 

 
3470: Havnefoged siden sidst. 
 Næste repræsentantskabsmøde 28 november 2022. 
 Kalender udsendt for næste år. 

Orientering. 
Hvordan forholder vi os til kontrakter der ikke stemmer overens med pladser? 
  

 Revisionen har fundet at der ligger både på pladser som ikke passer til kontrakten. 
Man kan frivilligt komme ind og få rettet op ved at betale for merprisen, eller få et bilag til 
kontrakten hvor der står at de kun kan gøre krav på det på kontrakten betalte beløb ved 
salg. 
 

3471: EL. projekt hvor langt er vi, hvilke udfordringer står vi over for. 
Tally kan stadig ikke levere nye standere. Der vil blive monteret tallyweb og 
strømudtag på alle skråningshuse. 
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3472: Evaluering Ekstraordinære Repræsentantskabs møde. 

 Mødet gik fint, revisoren gav en fyldestgørende forklaring på afvigelserne. 

 

3473: Ajourføring af vedtægter. 

 Bestyrelsen pålægger at der gives midlertidig tilladelse til optagelse af både fra 01 
oktober 22 til 15 maj 23, der fremsendes ændrings forslag til næste repræsentantskabs møde, 
formanden sørger for kontakt til kommunen så den midlertidige aftale cleares. 

Vi er ikke kommet videre. 

3465: Støjende virksomhed. Der afholdes møde med Ishøj kommune 10 oktober 2022 

3466: Havnekontoret skal kontaktes, Inden man tager en båd ind i havnen/ landpladser skal 
ligeledes godkendes af havnekontoret. Gyldigt forsikringsbevis skal forvises.  

 Vedtægter Ishøjhavn  

 

 


