MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat
af havnebestyrelsesmøde den 16. december 2021
Skovshoved Havn
(julemiddag udskudt pga Corona situationen)

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Mads Ehrhardt (ME), Ole Dan Jensen (ODJ),
Sven Klint Bergh (SKB), Lars Nordbjærg (LN), Sven Felding (SF),
Johnny Petersen (JP) , Rasmus Knude (RK), Per Heegaard (PH),
Henning Uldal (HUL), Jesper Tjott (JET)
Afbud

: Andreas H. Gildsig (ANHG), Janne Vejlesby (JV)

Referent

: Helle Andreasen

1. Godkendelse af referat fra møde den 26. oktober 2021
Referat godkendt
2. Nyt fra formanden
Formanden og den øvrige bestyrelse takkede for indsatsen til Mads Erhardt og Henning Uldal.
Peter Hansen indtræder i stedet for ME, suppleant bliver Stefan Myralf. Henning Uldal har
opsagt sin stilling som Park og Vej chef. Leder af trafikteam Johanne Leth Nielsen, bliver
konstitueret Park og Vej chef, og vil blive indkaldt til første møde i februar 2022.
Punkt 18 rykket op som punkt 6a.
Det blev aftalt at møderne i 2022, planlægges som følger:
I perioden 1. april - 30. september, lægges møderne på tirsdage. I perioden 1. oktober-31.
marts lægges de på mandage.

3. Økonomi
Vinterpladserne bliver opkrævet inden den 31.12.2021.
ODJ efterlyser budgettet for 2022, som skulle have været sendt ud til dette møde. Budgettet vil
blive eftersendt.
Sidste betalling på leasing aftale på tankanlæg 31.12.2021, derefter er det havnens anlæg.
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4. Nyt fra havnefogeden
Der har været afholdt ansættelsessamtaler i havneadministrationen. Christian, tidligere pilot
derefter kontrollant i Trafikstyrelsen, er ansat pr. 9. december 2021.
RK og JET har haft møde med Park og Vej chefen, angående bestyrelsens bekymring for
logistikken i den sydlige ende af Skovshoved havn.Bekymringen går på, at der, i forbindelse
med etabliering af det ny Halgodt, kommer væsentlig mere gående trafik i det område hvor
der søsættes med trailer.
Der er en positiv holdning fra kommunens side om at lave en form for ensretning af
trailertrafikken i området. Der skal udarbejdes en detaljeret plan som skal godkendes af
Vejmyndigheden.
RK beder om, at HUL sender kort referat til bestyrelsen af, hvad der er bragt videre til
Juridisk afdeling.
Der er fisket en stor sten op fra nordbassinet – det blev besluttet at placere den på
asfaltstykket ved Knarmolen.

5. To do lister
•

Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver
To punkter skal tilføjes:
Udskiftning af alle agterfortøjningsbøjer
Grejbokse

•

Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver

6a. Status vedr. ny procedure for tildeling af faste pladser (flyttet fra punkt 18)
På vegne af Vedtægtsudvalget gennemgik SF forslaget til den ny procedure, samt PT’s udsendte
kommentarer.
Vedr. §4, styk 4 – blev det aftalt, at JET sender et udkast, til Vedtægtsudvalet, med forslag til
formulering af tekst om en passiv venteliste.
Hvis havneadministrationen oplever en situation, som ikke virker korrekt, skal Havnebestyrelsen
orienteres.
Vedtægtsudvalget udarbejder nyt forslag på baggrund af de indkomne input fra formanden og
bestyrelsen. Ny udgave sendes til formanden, og derefter vil punktet og ny udgave blive taget op
på næste havnebestyrelsesmøde. Når materialet er godkendt i Havnebestyrelsen, kan
havneadministrationen handle efter den nye procedure.

6. Forslag om at ansætte specifik person v/PT og RK
PT og RK stillede forslag om at tilbyde fastansættelse til en nuværende medarbejder, der er
i en tidsbegrænset stilling. Havnebestyrelsen sagde ok til at gå videre med forslaget.

7. Forslag om ændring af pladser i Skovshoved Havn v/JET
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De ændringer der er foreslået på bro T vil tilgodese de ønsker til erhvervspladser som
Halgodt ansøger om.
De 5 pladser som havnen pt. friholder til buffer pladser har max bredde på 2,6 m
Ud af de første 100 på ventelisten er 23 under 2,5 m brede.
SF ønsker at bro T – erhvervsplads, bliver behandlet som et selvstændigt punkt.
JET informerer om at den anvendte træsort er svær at skaffe i øjeblikket. Der kan skaffes
trykket pæle, som skal behandles.
SKB mener, at det er nødvendigt at begynde at skifte til plastpæle, for maskimal udnyttelse
af plads. SF mener ikke at havnebestyrelsen umiddelbart kan gå imod vedtagelsen af, at
Skovshoved Havn har træpæle. Havnen må skaffe de rigtige træpæle og så forsyne dem
med krympeplast mod pæleorm under vandlinjen.

Alle ændringsforslag, pånær ændringer på Bro-T, blev godkendt.

8. Status og økonomisk ramme for renovering af toiletter i Skovshoved v/JET
Udbuddet er sendt til 5 entreprenører. Der er afleveringsfrist d 20.12.21 og der er planlagt
byggestart d 17.01.2022 hvorfor der skal kontraheres hurtigst muligt. Byggeriet er oprindelig
anslået til 1,5 mill. det antages at blive en del dyrere, på grund af stigende materialepriser.
Indtil videre forventes udgift på 200.000 til projektering og arkitekt, hvoraf de 100.000 er
betalt i 2021. Der bør indregnes 15 % i uforudsete udgifter.
Et udvalg bestående af PT, RK og SF blev nedsat. JET indkalder udvalget til møde, så
snart han har modtaget materialet fra de 5 entreprenører.

9. Status renovering østmole og jollerampe på Hellerup v/JET
Renoveringen af østmolen er godt i gang. Indtil videre holder budget og tidsplan.
Der bliver sat 21 kilos anoder på.
Det forventes at renoveringen jollerampen starter i uge 3, 2022. Jolleejere er adviseret.
Det forventes at tidsplanen holder, færdigt senest 1. april 2022.

10. Ændring af ejerforhold hos SYV v/JET
Noteret og vedtaget

11. Ansøgning fra Doyle om 20 års uopsigelighed v/JET
En enig Havnebestyrelse siger ja til 20 års uopsigelighed.
12. Ansøgninger:
Børnetriatlon – Ansøgning godkendt, med forbehold for at der er andre aktiviteter i
samme tidsrum.
Pilates stativ og 2 årig kontrakt – Ansøgning vedr. stativ på stejleplads afslået,
kontrakt godkendt for 1 år.
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Nyt forslag om at Park og Vej opstiller et stativ på græsplæne, nord for
vandskiklubben. Dette vil kunne anvendes af flere borgere. HUL undersøger
mulighederne.
Erhvervspladser til Halgodt - Før Havnebestyrelsen træffer en beslutning om
denne ansøgning, ønsker de en afklaring fra Juridisk afdeling, om indholdet i
Halgodts kontrakt ift bådpladser.
DTU større bådplads – Ansøgning godkendt, såfremt der er plads.
Etablering af ovn til rygning af fisk – Ansøgning godkend, placering anvises.
13. Evt.
ODJ: Fremkom med forslag om at Udviklingsplanen kunne sendes til den ny
kommunalbestyrelsen med en julehilsen. Der var ikke umiddelbart stemning for dette i
Havnebestyrelsen.
LN: Har ønske om direkte link til kommunalbestyrelsen, at der blev udpeget en
politiker fra kommunalbestyrelsen, til at deltage i bestyrelsesmøderne. Der var ikke
umiddelbart stemning for dette i Havnebestyrelsen.
ME: Takkede for sine år i bestyrelsen og opfordrede medlemmerne til at stå samlet,
have fokus på de vigtige ting, fremfor at bruge tid på den daglige drift, som han synes
havneadministrationen håndterer upåklageligt.
JET: Inden 1. marts 2022, skal der findes en placering til Halgodts affaldsrum og
Hjemmeværnets container. SF, ODJ, LN og JET ser på forslag til en løsning.
Nedenstående punkter flyttes til næste møde:
14. Vedligeholdelsesplan Skovshoved og Hellerup Havn v/JET
15. Kajak- samt SUP-boardstativ i Skovshoved Havn v/JET
16. Kommunikation til havnens brugere, omfang og form
17. Ny instruks for havnefogeden

Forslag til møderne i 2022
Mandag, den 7. februar kl. 17.00, Hellerup
Tirsdag, den 26. april kl. 17.00, Skovshoved
Tirsdag, den 21. juni kl. 17.00, Hellerup
Tirsdag, den 23. august kl. 17.00, Skovshoved
Mandag, den 24. oktober kl. 17.00, Hellerup
Mandag, den 12. december kl. 17.00, Skovshoved
Havnevandring, før møderne kl. 15.30-16.30
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