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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2016
afholdt i Skovhoved Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Ole Dan Jensen (ODJ), Thorkild Pedersen (TP), 
Johnny Petersen (JP), Sven Felding (SF), Jesper Meulengracht 
(JM), Peter Allan Andersen (PAA - suppleant), Per Heegaard (PH –
suppleant) Lone Billehøj (LBIL), Jesper Tjott (JT)

Afbud : Christian Behnke (CB), Mads Ehrhardt (ME), Peter Askjær (PAS)

Referent : Conny Frank

Dato for referat : 17. juni 2016

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 2016
 Referat er vedhæftet dagsorden 

Referatet blev godkendt med flg. bemærkninger

o I dagsorden punkt 12 ”Orientering omkring fremtidsplaner for Skovshoved 
Bådreparation og Kajakbutik” er tilføjet ”Ny lejeaftale efterlyses af 
Havnebestyrelsen”. 

o Endvidere blev det aftalt, at referatet skal sendes ud til kommentering hos 
bestyrelsen max. 2 uger efter afholdelse af bestyrelsesmødet.
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o I bestyrelsesprotokollen skal to lodlinier rettes til 5 lodlinier i opgave 2 
”Dybdemålinger ved Hellerup Havn”.

2. Nyt fra formanden

Formanden oplyste, at 

o Christian Behnke har meldt afbud, Per Heegaard deltager som suppleant
o Mads Ehrhardt har meldt afbud, Peter Allan Andersen deltager som supplent
o Thorkild Pedersen skal gå kl. 17:45
o Jesper Meulengracht er lidt forsinket

Endvidere at indvielse af havnen forløb rigtig fint, og at havnen efterfølgende har været
godt besøgt. Dette har imidlertid betydet ekstreme skraldemængder, hvilket er en stor 
udfordring. Mere herom senere i dagsorden.

3. Økonomi /bilag vedhæftet
 Havnenes regnskab 2016

Havnefogeden gennemgik Havnenes regnskab 2016.

o Under Skovshoved Havn er Årets resultat angivet som (underskud), hvilket skal 
rettes til (overskud).

o Det blev præciseret, at kolonne 1 er konteret forbrug.

o Der ligger et tab på kr. 175 tkr. grundet en projekteringsfejl på trailerrampen. 

o Park- og vejchefen oplyste, at en jurist er ansat til at få klarhed over, hvilke 
aftaler der ligge i projektforløbet. Processen er på plads og møder er varslet med 
bygherrer, hvilket der efterfølgende meldes ud om.

Bestyrelsen oplever, at den nye opstilling af regnskabet fremstår mere overskueligt og
retvisende end tidligere.

4. Tilbagemelding omkring leasingaftale vedr. tankanlæg

PAS er blevet rykket for en tilbagemelding omkring leasingaftalen, som endnu ikke er 
blevet godkendt. Det undersøges pt. hvorfor godkendelsen ikke er gået igennem.

Så snart godkendelsen er på plads forventes opstart af tankanlæg.
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5. Opfølgning på Projekt Ny Havn

Forventningen er, at Arkil er færdige indenfor 14 dage.

Derudover ligger der nogle mangler, bl.a. opstregning af p-pladser på parkeringsarealet 
samt den resterende beplantning af grønne arealer.

6. Nyt fra Selvforvaltningsudvalget

Selvforvaltningsaftalen blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i april måned.

Angivelse af bilagene på den tilsendte selvforvaltningsaftale er ikke de korrekte, hvorfor 
Selvforvaltningsaftalen samt korrekte bilag sendes ud til bestyrelsen med referatet.
(Imidlertid har PT den 14.6.16 udsendt Selvforvaltningsaftalen med bilag.)

Det blev aftalt, at ordensreglementet skal tilsendes Kystdirektoratet, hvilket JT sørger 
for.

Selvforvaltningsudvalget arbejder videre med takstregulativet til efterfølgende god-
kendelse i Kommunalbestyrelsen.

Regler for tildeling af fast bådplads skal til godkendelse i Havnebestyrelsen og efter-
følgende til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Når reglerne for tildeling af fast bådplads er godkendt, skal JT bede bådejerne indsende 
ny dokumentation for forsikring og evt. nationalitetsbevis.

7. Fredning og lokalplan, Hellerup Havn 

Intet nyt.

8. Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn
 Status fra belægningsudvalget

Ud af en bevilling på kr. 1,3 mill. til belægninger i Skovshoved Havn er der pt. brugt 725 
tkr. 

Disse er bl.a. anvendt på:

o Lysmaster
o Brostensbelægning i indkørsel Midt
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o Asfalt i indkørsel Midt

Havnebestyrelsen anbefaler, at Sydkajen renoveres. 

Park- og vejchefen gør opmærksom på, at der er et glacis, der ikke fungerer og som 
skal prioriteres.

Kloakken på benzinmolen samt tankstation er blevet filmet, og den forventede
renovering/udskiftning af kloakken viste sig ikke nødvendig.

JP gjorde opmærksom på arealer i Hellerup havn, hvor belægningen synker. Her 
skal henvendelse rettes til Gentofte Ejendomme, som varetager dette område.

I Hellerup Havn afventes fortsat omkring fredning og lokalplan før evt. belægnings-
arbejder kan påbegyndes.

9. Klubbernes containere og beklædning

Der er i bestyrelsen truffet en beslutning om beklædning af containerne, men intet er
udført. 

Bestyrelsen drøftede containerne og beklædningen af disse.

Det blev besluttet, at containerne skal være beklædt senest den 1.1.2017.

Plan og Byg skal pr. 1.9.2016 varsle, at man skal sørge for beklædning af containerne
senest den 1.1.2017. Efterfølgende har det vist sig, at Plan og Byg ikke har hjemmel til 
at hævde dette.

10. Orientering omkring fremtidsplaner for Skovshoved Bådreparation og 
Kajakbutik 

Havnefogeden briefede om allonge med nye ejere vedr. kontrakt som snarest bliver
underskrevet. De nye ejere indtræder i den eksisterende kontrakt med Claus Poulsen
på uændrede vilkår. De lejer vores hus samt grunden. Der står ikke noget om vinter-
opbevaringspladsen. Mette Mie Nielsen samt Anders Laursen er pt. i gang med at 
undersøge herom.

Det skal sikres, at tørsejlerne får en del af vinteropbevaringspladsen, op til ca. 1000 m2,
hvilket skal fremgå af aftalen. Endvidere skal tørsejlerne skal have 1. ret til området.

Der forhandles med Nordbjærg om en mulig leje af ca. 6800 m2 af det nye vinterop-
bevaringsareal. 
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Nordbjærg og Skovshoved Bådreparation ønsker lejekontrakten på plads hurtigst 
muligt, for at kunne starte investering i bådestativer mv. op.

Skovshoved Bådreparation ønsker at købe kajakbutikken. Der afventes godkendelse af 
den nye lejer/ejer.

11. Udlejning af stadepladser

Det er nødvendigt med en politik vedr. stadepladser, idet der holder adskillige vogne på
havnen ligesom der ved diverse arrangementer slås telt op.

Havneadministrationen må gerne udarbejde en stadetilladelse, således at man bliver
registreret og opkræves betaling for udstedelse af stadetilladelse. Dette er noget 
havnen selv kan administrere.

Havnebestyrelsen besluttede, at der kun kan være stadepladser på Hellerup Havn.

Der bør være en ansøgningsfrist fx 1. marts om, hvor stadeholder har ønske om at stå
på havnen, ligesom der max bør være 2 pr. måned.

Dette er gældende for eksterne ansøgere og altså ikke for klubber mv.

Vedr. klubforhold er der ønske om, at disse gives tilladelse til opsætning af stadeplads-
er.

Vedhæftet ”Udkast til retningslinjer Stadetilladelser” som blev udleveret på mødet, er
udarbejdet af TP. 

Det blev aftalt, at bestyrelsen læser retningslinjerne igennem, og melder tilbage til TP
senest fredag, den 17. juni kl. 12:00.

12. Et skur til DTU Kajak
 Mail fra Simon P.A. Patrzalek

Der blev ikke givet tilladelse til DTU Kajak om at bygge et skur til grej samt kajakker.

DTU Kajak anbefales at søge medlemskab og samarbejde med eksisterende klubber i
havnen.

13.Ansøgning fra KDY
 Ansøgning om havnepladsbytte fra Yngling til J70
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Ansøgningen blev godkendt .

KDY blev gjort opmærksom på, at der skal betales fuld pris af den øgede mængde m2.

Endvidere blev KDY anbefalet, at søge relevante instanser for tilskud.

14. Nyt fra Havnefogeden

Apteringsmanual for Skovshoved Havn

Der er udarbejdet et forslag til en ny udgave af ”Apteringsmanual for Skovshoved 
Havn”, en pixi udgave. 

Forslaget er til godkendelse i havnebestyrelsen.

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg til at gennemgå manualen. Udvalget består af 
Svend Felding, Thorkild Pedersen samt Havnefogeden.

Udkast til programoplæg

DanSign samt ark. Christian Olesen, Gentofte Kommune, er i gang med at udarbejde et 
oplæg, herunder bl.a. forslag til nyt logo.

Der ligger en strategi om at fortsætte med de nuværende skiltestandere. Ved indgangen
skal der stå store skilte, der viser information og vejledning.

Ude ved vejen opstilles der skilte ved Skovshoved Syd, Nord og Midt med angivelse af
indkørslens navn.

Vedr. parkering skal der skiltes ved alle indgange, om at der kun må parkeres i båsene, 
som skal være tydeligt afmærkede.

Efterfølgende tænkes kørt en kampagne med nogle af vejfolkene, hvor der, hvis der 
parkeres ulovligt, udstedes en bøde.

En dialog i klubforum er indledt for at få input om tekst til skiltene. Havnebestyrelsen bør 
stå for retningslinjerne, tekst på skiltene samt hvor de skal placeres. DanSign kommer
med et oplæg herom.

Der har været stor interesse for havnen efter indvielsen, hvilket har udmøntet sig i 3-4
gange mere skrald/affald end normalt. Der er derfor ansat en medarbejder i weekenden
på 3 timer pr. dag som hjælp til løsning af denne opgave.
Der har desværre været et voldsom stigning af indbrud i bådene. Folk sætter sig ned i 
bådene og spiser pizza mv. og efterlader en masse affald.
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Havnefogeden har indhentet 3 tilbud på en vagtordning på havnen. Det billigste tilbud er 
fra ”Vagtdivisionen”, som endvidere har vagtrunder på Bellevue Strand samt Charlotten-
lund Fort. Rammerne for en vagtordning skal drøftes, hvilket park- og vejchefen samt
havnefogeden gør. Endvidere skal Jura inddrages.
Bestyrelsen gav mandat til havnefogeden omkring det videre forløb med en vagt-
ordning.

Der er ønske om at anti-graffiti behandle murene. Der er udført en prøve på denne
behandling af murene, hvilket er godkendt af arkitekten. Pris indhentes herpå.

Et foreløbigt dybdekort blev udleveret på mødet af havnefogeden. Meningen er, at der 2
gange årligt pejles de samme steder. Profil A og profil B skal forlænges ud. Den viste
dybdekurve for profil A og B skal bruges til en årlig sammenligning. Hvis der efter-
følgende er behov for at kontakte Københavns Kommune eller By og Havn har vi denne
kurve liggende.
Punktet skal udgå fra bestyrelsesprotokollen.

Der er indgået en ny aftale på indkøb af diesel, hvilket betyder en bedre rabat i forhold 
til tidligere aftale.

15. Evt.

Havnefogeden informerede om, at Kultur, Unge og Fritid har informeret havmændene
om, at de skal afgive plads til triklubbens ungdomsafdeling.

De anses ikke for at være en søsportsklub.

Det blev aftalt, at PT retter henvendelse til dir. Torben Frølich, Kultur, Unge og Fritid for
at bede om yderligere info for denne beslutning.

ODJ spurgte ind til planerne for området ved Stejlepladsen. 
Der ligger pt. ingen planer for ændret brug af området, og der skal tages stilling til hvad 
havnen skal bruge området til.

Der blev talt om sikkerhed i kajakpolo anlægget og om hvor den nye windsurfer klub
skal starte fra. Der skal en drøftelse til omkring brug/sikkerhed af anlægget.

Pt. kan der køres ind, hvor biler ikke må køre. Det blev aftalt, at granitpullert kan
bruges til lukning af disse huller. 

Der er med dagsorden sendt to-do-lister ud for Skovshoved samt Hellerup Havn. 
Bestyrelsen ønsker dato på disse lister for, hvornår punkterne sættes på samt dato for
hvornår de er afsluttet.
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