
Oprettet af: Conny Frank (cfra) Sagsnr: EMN-2016-00495

Afdeling: Fællessekretariatet
Dato: 21. april 2016 Side 1 af 8

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

fra bestyrelsesmøde den 1. marts 2016
afholdt i Skovshoved Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Ole Dan Jensen (ODJ), Thorkild Pedersen (TP), 
Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME), Sven Felding (SF), Per 
Heegaard (suppl.), Peter Baunsgaard (suppl.), Lone Billehøj (LBIL), 
Jesper Tjott (JT), Peter Askjær (PAS)

Afbud : Christian Behnke (CB), Jesper Meulengracht (JM), Mette Mie
Nielsen (MN)

Referent : Conny Frank

Dato for referat : 9. marts 2016

1. Konstituering af bestyrelsen samt kort diskussion af forretningsorden for 
bestyrelsens arbejde

 Præsentationsrunde

Valg af
 Formand
 Næstformand

Per Blinkenberg-Thrane blev valgt som formand.
Christian Behnke blev valgt som næstformand.

Endvidere er:
 Erik Friis, Skovshoved Sejlklub trådt ud af bestyrelsen
 Jesper Meulengracht, Skovshoved Sejlklub valgt ind i bestyrelsen (tidl. suppl.)
 Kim Lyngbek, Skovshoved Sejlklub valgt ind i bestyrelsen som suppleant
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. december 2015
 Referat er vedhæftet dagsorden 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger:

Punkt 7 ”Restaurant Gabbiano vedr. affaldscontainer”, hvor der tilføjes, at 
havnefogeden videreformidler beslutningen til Restaurant Gabbiano.

Punkt 9 ”Kystsikring i Hellerup Havn”, første linie slettes og i første afsnit skal stå således:
Modellen for kystsikring af Hellerup Roklubs saunahus er færdig. Denne løsning er der
enighed med brugerne om, og denne sidste del af højvandssikringen anlægges i marts/
april 2016.

Punkt 12 ”Evt.” i andet afsnit vedr. skilte på roklubbernes borde skal tilføjes, at havne-
fogeden videreformidler budskabet til roklubberne.

3. Nyt fra formanden

Intet nyt.

4. Økonomi (bilag følger snarest)
 Regnskab 2015
 Budget 2016

Økonomichef Peter Askjær (PAS) præsenterede sig kort for bestyrelsen.

PAS foreslog bl.a.

 at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en ny type regnskab, der tydeligere 
viser posteringerne ift. likviditeten.

 at nogle konti slåes sammen, for at skabe en større klarhed over regnskabet. 
 at regnskabet kunne vise aktivitetsdata.

ODJ fremsatte kritik over regnskab 2015 og uddybede, hvorfor det ikke var blevet 
godkendt på sidste bestyrelsesmøde. 

PAS vil undersøge, hvad der tidligere er blevet præsenteret for bestyrelsen. 

Fra bestyrelsens side var der ønske om, at afvigelsesprocenten vises i budgettet, det er
vigtigt at notere, hvor i budgettet afvigelsen ligger.

Bestyrelsen ønsker regnskabet fremsendt senest 14 dage før et kommende bestyrelses-
møde. Fremsendes regnskabet senere, vil det ikke blive behandlet på bestyrelsesmødet.
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Det blev aftalt, at udkast til nyt regnskab fremsendes til formandskabet, Per Blinkenberg-
Thrane samt Christian Behnke.

Efterfølgende blev ”Forslag til investering 2016” gennemgået.

Når tilbud på belægningerne,( hvor rammen er på 1,2 mill.kr.) i Skovshoved Havn er
indhentet, udarbejdes et fælles oplæg.

Bestyrelsen bevilgede:
 en ny vaskemaskine til Skovshoved, idet den gamle er gået i stykker
 en miljøstation

Der var en kort drøftelse om ekstra bro til kajakpoloanlægget. Denne er ikke et krav, men
en investering, der giver flere muligheder. Broen er tænkt udført så smal som muligt for at
undgå, at broen bliver et sted hvor man soler sig.

Der skal prioriteres på listen ”Forslag til investering 2016”.

5. Ledige Havnepladser herunder status for information af nye pladser

Ventelisten har fået tilsendt brev om, at et ”ja-tak” til havneplads var en bindende til-
melding.

I Skovhoved er der modtaget 24 opsigelser, 3 er fraflyttet og 3 der er gået på 10 m2. Der er
5 pladser som friholdes samt 14 pladser i restanceproces.

Der er tildelt 32 pladser efter anciennitet på ventelisten.

Der er ca. 250 tilbage på ventelisten.

I Hellerup Havn er der ingen ledige pladser.

Havnefogeden foreslog, at der afholdes et info-møde til de nye bådejere, idet der er 
mange nye bådejere, der ikke ved hvordan man agerer på en havn, læser skilte etc.

Bestyrelsen besluttede, at afholde 2 eller 3 info-møder fx i samarbejde med klubberne. 
Endvidere at tilføje ”godt sømandskab/sejlsikkerhed” til info-mødet.

6. Status for havneprojektet
 Status for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for den nye Skovshoved Havn

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af Arkil A/S og fås når havnen er færdig.
Gentofte Kommune har koblet en ny medarbejder, Gitte Jørgensen, som holder hånd i 
hanke med projektet.



Oprettet af: Conny Frank (cfra) Sagsnr: EMN-2016-00495

Afdeling: Fællessekretariatet
Dato: 21. april 2016 Side 4 af 8

Der blev spurgt om der ligger en vedligeholdelsesplan for Hellerup Havn? 
Kommunen undersøger og melder tilbage, om der står noget herom i Selvforvaltnings-
planen.

 Redegørelse omkring nyt tankanlæg

Tankanlæg er sendt i udvalget vedr. leasing til kommunen. Der er rykket for en aftale.
Økonomi udvalget skal give grønt lys for projektet og der afventes pt. en tilbagemelding.

7. Orientering om Projekt Ny Havn

Slutterminen den 18. marts 2016 bliver formentligt udskudt.

Der forsøges, at arbejde hen mod de kritiske punkter, hvor driften ikke påvirkes. Der 
planlægges at gøre adgangsveje mv. færdige. Molerne er ikke støbt færdige endnu. Den 
gamle beton fjernes i denne uge. 

Ved sydmolerne afventer man pt. belægningen, der kommer evt. en midlertidig belægning 
og ellers udføres belægningen til næste år.

8. Nyt fra Selvforvaltningsudvalget

CB og PT har afholdt møde med MN vedr. klubbådene til reduceret takst. 
Ønsker klubberne nye klubbåde skal der udarbejdes en begrundet ansøgning til
havnebestyrelsen, som efterfølgende sender den til godkendelse hos kommunen.

Havnebestyrelsen indstiller til, at kommunen betaler differencen.

Det blev oplyst, at der indenfor 14 dage fremsendes en ansøgning om ny klubbåd til
Hellerup Havn.

Når ovennævnte takst-problematik er på plads, indkaldes der til nyt møde vedr. 
selvforvaltningsaftalen for tilpasning til den nye styreform i Gentofte Kommune.

Havnebestyrelsen indstiller på det kraftigste, at processen omkring selvforvaltningsaftalen
fremskyndes, så en aftale kan komme i hus.

Det blev aftalt, at havnefogeden fremskaffer de manglende bilag 1-4 i selvforvaltnings-
aftalen, to besejlingsplaner samt to oversigtskort. Sagen har indtil videre afventet as built
tegninger fra Arkil A/S.
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9. Fredning og lokalplan, Hellerup Havn 
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. manglende tilbagemelding fra
Kulturstyrelsen.

Kulturstyrelsen er kommet med en redegørelse om at indstille til fredning.

Kulturstyrelsen beklager, at møde med Gentofte Kommune ikke er afholdt inden beslut-
ning samt at kortgrundlaget kan fremstå ukorrekt. De vil udarbejde en ny matrikulær 
inddeling. Anlægget har været vedligeholdt efter alle kunstens regler, hvorfor fredning er
ønskværdig.

Det er sendt ud som en klagehøring med tilkendegivelser inden den 25. marts 2016.

TP er tovholder for klubberne.

Lokalplanen afventer fredningssagens endelige afgørelse.

10. Belægninger i Hellerup Havn
 Status fra belægningsudvalget

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. manglende tilbagemelding fra
tilbudsgivere samt endelig slutforhandling med Arkil.

Kommunalbestyrelsen har bevilget en pulje på kr. 1,2 mill.kr.
Arkil A/S skal betale en del af belægningen. Gitte Jørgensen fra Gentofte Kommune er
med i projektet, og der ses på prioriteringerne.

Der er udarbejdet en belægningsplan for Hellerup Strandpark. TP orienterede om, at
belægningen er besluttet i belægningsudvalget, og at der arbejdes videre efter denne.

Den samlede havnebestyrelse har tilsluttet sig og godkendt belægningsplanen for Hellerup
Strandpark.

11. Indvielsesdagen den 22. maj 2016

Indvielsesdagen er under planlægning.

De fleste klubber har meldt positivt ind vedr. forslag/ideer til indvielsesdagen.

Pt. mangler Søspejderne og dykkerne at melde tilbage.
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12. Årets stævner i Skovshoved Havn
 Flytning af både

En oversigts kalender for årets stævner blev uddelt til bestyrelsen og vedhæftes referatet.

Idet der vil være behov for at låne nogle bådpladser ved afvikling af stævner, vil nogle
bådejere blive bedt om at flytte båden, jf. regulativet.

De deltagende både i stævnerne kan ligge gratis i havnen dagen før samt dagen efter i
havnen. Der vil i den forbindelse være ekstra udgifter forbundet hermed. Klubberne er
blevet informeret om de ekstra tiltag, der skal sørges for.

Der skal gives stadeplads tilladelse, hvilket vil give en mindre indtægt.

På vinteropbevaringspladsen etableres campingplads, hvilket giver en indtægt på ca. 50-
70.000 kr. 

Det blev drøftet, at tilbyde Marken, mellem by og havn, til de unge, hvor de kan ligge
i telt. Det skal undersøges, hvor mange der evt. vil tage imod tilbuddet, ligesom der skal
igangsættes en dialog med de tilstødende grundejere.

SF har været i dialog med Havneforum vedr. dato for afholdelse af ”Havnens dag”, som er
søndag, den 29. maj 2016. SF henviser endvidere til havnebestyrelsesreferat af 8. decem-
ber 2015 pkt. 12. Evt.

TP orienterede om, at der er lagt en forespørgsel hos Kultur og Fritid, hvor en tilbage-
melding afventes. Det blev aftalt, at havnefogeden følger op på henvendelsen hos Per
Sohl og melder tilbage.

Det skal undersøges og meldes tilbage til bestyrelsen om, hvornår skonnerten Lilla Dan
ligger til kaj, sandsynligvis engang i august måned.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der blev foreslået et hurtigt arbejdende udvalg med stillingtagen til punkt 13-18.
Et oplæg skal forelægges på næste bestyrelsesmøde den 12/4 2016.
Udvalget består af Jesper Meulengracht, Per Blinkenberg-Thrane samt Jesper Tjott.

13. Plads til trailerbåde som stod på den gamle jolleplads

14. Status jollerampe

15. Skal vi have en skurby

16. Masteskur
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17. Oplagsplads til havnen i Skovshoved

18. MHV har en container på jollepladsen, hvad gør vi med den

Marinehjemmeværnet har en container stående på jollepladsen. Containeren skal flyttes 
og havnefogeden anviser et sted, hvor den skal ligge. Punktet tages med i ovenstående
udvalg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Klubbernes containere og beklædning

Status på beklædning af containere er, at der mangler et tilbud på, at få bygget et skur,
hvilket havnefogeden indhenter.

20. Nyt fra Havnefogeden

Fælles:

o Fremadrettet betales der kr. 13.000,- mindre om året til økonomi, idet Gitte på 
havnekontoret fremover varetager betaling af regninger. Dette medfører, at Gitte’s 
arbejdstid forhøjes med yderligere 1 time om ugen. Gitte’s arbejdstid er pt. 31 timer 
om ugen.

Hellerup:

o Der anlægges en smal og ca. 6 meter lang mole mellem vandarealet foran kranen 
og første bådplads mod vest. 

Skovshoved:

o Et stendepot er indkøbt for kr. 25.000,-. Dette skal bruges til vedligeholdelse af 
stensætning mv. på ydersiden af molerne og bananen.

21. Evt.

TP fremførte kritik over, at punkter til Hellerup Havn ikke bliver gennemgået. TP har i mail
af 24. februar 2016 til havnebestyrelsen fremført en del punkter, der ønskes behandlet,
enten på dette møde eller et særskilt møde omhandlende Hellerup Havn.

Park- og vejchefen foreslog punkterne behandlet under evt.
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TP ønsker et møde omhandlende Hellerup Havn med flg. mødedeltager: LBIL, PT, CB,
samt JT. Conny Frank indkalder til mødet.

LBIL ønsker forud for dette møde en tilbagemelding om, hvilket aftaler om opgaveud-
førelse der er indgået mellem TP og JT. Endvidere hvor mange mandskabstimer de
oplistede projekter kræver. LBIL vil undersøge, hvilke medarbejdere der evt. kan
inddrages ekstra i en periode i løsning af opgaverne.

Den tidligere udarbejdede ”Bestyrelsesprotokol for Gentofte Kommunes Havne, 
Igangværende projekter – status og opfølgning” ønskes ajourført, hvor Hellerup havn’s 
opgaver er oplistet.

Punkter i den tilsendte mail af 24. februar blev gennemgået:

o Park- og vej rykker for en tilbagemelding vedr. græssåning på areal med den nye 
græsstensbelægning i Hellerup Havn.

o Pejlinger af ændringer i bundforhold ud for kysten i Hellerup? Punktet blev ikke 
behandlet.

o Tidsplan for trælister på slæbested til stranden er uge 10.

o Status vedr. forhandlinger med Nordvand om belægning og renoveringsarbejder 
ved pumpestationen i Hellerup Strandpark. Her afventes stadig beslutninger om 
hvornår Nordvand vil igangsætte renoveringsarbejdet.

o Det blev besluttet, at TP og JT kommer med et oplæg til havnebestyrelsen vedr. 
beddingsvognen. Det skal besluttes, hvorvidt der skal foretages noget eller ej.

o Marinehjemmeværnet kontaktes igen vedr. udflytning af 2 garager i Palladium 
bygningen. Både Park- og vej samt TP har rykket. Park- og vej rykker igen.

o Punkt 9 i havnebestyrelsesreferat af 8. december 2015 er tilrettet, se ovenstående.

o Punkt 10 i havnebestyrelsesreferat af 8. december 2015 vedr. overførelse af 
strandparksmidler. I Likviditetsoversigten vedhæftet dagsorden til mødet den 1. 
marts 2016, vedr. Strandparksmidler, ses, at kr. 272.458 er reserveret til 
belægninger.

o Refererende til den af TP udsendte mail den 24. februar 2016 var der vedhæftet et 
bilag ”Havnevandring Hellerup Havn”. Nogle af punkterne er afklaret og øvrige 
punkter behandles på et særskilt havnebestyrelsesmøde omhandlende Hellerup 
Havn. Mødedeltagere på dette bestyrelsesmøde vil være PT, CB, TP, JT samt 
LBIL.
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