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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE 

 

Referat 
 

af havnebestyrelsesmøde den 24. oktober 2022, Hellerup Havn 
 
 

Mødedeltagere:  Per Thrane (PT), Sven Klint Bergh (SKB), Lars Nordbjærg (LN), Sven Felding 
(SF), Rasmus Knude (RK), Johnny Petersen (JP), Ole Dan Jensen (ODJ), 
Peter Hansen (PH), Allan Reinert (AR),  

  Astrid Washington (AW), Johanne Leth Nielsen (JLN),  Jesper Tjott (JET) 
 
Afbud:    
 

   Referent:   Helle Andreasen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 23. august 2022 (referat vedhæftet) 
 
Følgende er tilføjet referat, der derefter er godkendt: ”Der skal være kontinuerlig rengøring af 
sandslottet. Idet omfang SKS ikke får dækket udgiften via kommunen, afholder 
havnebestyrelsen udgiften”. 

 
2. Nyt fra formanden 

 
Allan Reinert er indtrådt i bestyrelsen for Hellerup Sejlklub og afløser Janne Vejlesby pr. 
24.10.22. 
 

3. Økonomi (bilag vedhæftet) 
 

Indtægten på trailerrampen i Skovshoved havn er gået ned, da brugerne kører til andre       
havne, hvor det er bedre tilgængelighed. 

 
Formanden spørger til stigningen i håndværkerudgifterne i Skovshoved Havn. JET sender 
kontoudtog til bestyrelsen.  

 
Aftalt at årets sidste møde skal have budget på dagsordenen, se også under Evt. 

 
4.  Nyt fra havnefogeden 
 

I forbindelse med pilotering til Halgodts byggeri, har entreprenøren ramt havnens kloak og  
dermed ødelagt afvanding på sydkaj. Juridisk afdeling er i dialog med Halgodt om udbedring. 
Rådgiver har, inden igangsættelse af byggeriet, modtaget tegninger over området og 
kloakens placering.  

 
Trafikteamet i Park og Vej har rekvireret tegninger og set på kørselsforholdende ved 
nedkørselsrampen. Der er sat penge af i 2023 til trafiksikkerhed på havnen. RK og JET 
aftaler møde på haven med Trafikteamet, for dialog om løsning. Det er et ønske fra 
havnebestyrelsen, at rampen fortsat skal give en indtægt til havnen.   
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Underminering langs bølgeskærm i nord og syd på Skovshoved havn. Dette er sket på 10 år. 
JET og Jura er i dialog med Arkil. Aftalt møde med Arkil i uge 43.    

 
Golfvogn indkøbt. 

 
Valg til havnebestyrelsen senest 15 november 2022. ODJ, PT, JP og LN samt deres 
suppleanter er på valg. Husk tilbagemelding. 

  
Uheld på jollerampe i Hellerup havn. Borger faldt over spil. Det er blevet indskærpet over for 
jollesejlerne, at spillet skal markeres tydeligt samt at der skal stå en person og advare 
forbipasserende om den tværgående vire. Der er indkøbt lamper til markering og bomme til 
opsætning. Det blev besluttet at sætte skilte op med teksten: Jollerampe - Cyklist stå af og 
træk. 

 
I forbindelse med reparation af el-installationen på kranen i Skovshoved, er der blevet 
indbygget en timerfunktion, det betød en merudgift på ca. 5000 kr. Det giver mulighed for at 
indstille kranen, så den kun virker et bestemt tidsrum efter den er blevet aktiveret med en 
nøglebrik. Det blev besluttet at aktivere timeren, for at undgå ”gratister”.   
Kranen i Hellerup havn afventer lignende løsning. 

 
Forslaget vedr. ændring i tildeling af bådpladser bliver forelagt Klima, Miljø og Teknik 
udvalget i november 2022. 

 
5. To do lister (bilag vedhæftet) 

 

• Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver  
Bænke østlige mole indersiden. 
JET indhenter tilbud på to nye flydebroer.  
Hammer ved optibro og bedding repareres.  
 

• Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver  
 

6. Indstilling vedr. badetrappe på udvendig trailerrampe v/JET (indstilling og bilag 
vedhæftet) 
 
Indstilling og bilag vedr. mulighed for badestige monteret på udvendig trailerrampe i 
Skovshoved frem til 1. maj 2023. Indstillingen og bilag blev gennemgået. Bestyrelsen 
ønsker at få forelagt en plan for løsningen efter 1. maj 2023, inden de kan træffe en endelig 
afgørelse.  
Denne plan skal tage udgangspunkt i den betænkning vedr. trafiksikkerhed, der blev 
forelagt tidligere Park og Vej Chef Henning Uldal, november 2021. Planen skal indeholde 
en permanent løsning, der ikke involverer de nuværende broer og anlæg. Uanfægtet plan 
kan der maksimalt gives dispensation til badestige én gang.  
 

7. Både opstillet på midtermole v/PT 
 
Bestyrelsen ønsker ikke, at der i fremtiden bliver givet tilladelse til placering af både på 
midtermolen. Dette er tidligere sket ifm at de erhvervsdrivende har skullet servicere både, 
af en størrelse som ikke kan stå på værfternes område. Hvis de erhvervsdrivende kan køre 
bådene ind på eget område, når de skal serviceres er det ikke et problem.  
 

8. Vagt på havnen til næste år v/JET 
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I 2022 har der været vagtrunderinger på havnen 3-4 gange pr nat. Vagtordning med 
rundering 3-4 gange pr. nat fra medio maj til ultimo august har kostet ca. kr. 45.000. 
Vagtordning med fast vagt kl 22 til 03 koster ca. kr. 180.000. Det blev besluttet, at bestille 
fast vagt i Skovshoved havn med rundering i Hellerup Havn i perioden medio maj til ultimo 
august 2023. AR og JET ser på egnede firmaer.  
Bestyrelsen fremkom med et ønske til Park og Vej om øget belysning på P-pladserne i nord 
og syd på Skovshoved havn. JLN undersøger mulighederne for dette, og vender tilbage. 
 
 

9. Orientering om byggeri af toilethus på Onsgårdsvej v/JET 
 
Der er kommet meget få tilbagemeldinger på det tidligere fremsendte projektmaterialet 
omkring toilethuset på Onsgårdsvej. De modtagne tilbagemeldinger er positive. Der er nu 
søgt om byggetilladelse. Det forventes, at huset kan stå færdigt medio april 2023. 
 

10. Ansøgning om havneplads til fisker v/JET (bilag vedhæftet) 
 
Bestyrelsen gav bevilling til dette i foreløbig 1 år. Der skal fremlægges dokumentation for 
fiskelicens samt aktivitet af salg af fisk. 
 

11. Ændring i opkrævning af el v/JET 
 
På grund af de svingende og stigende elpriser, blev det besluttet at ændre opkræving af el 
til 2 gange om året hhv. 1. april og 15. november.  
 

12. Indkøb af bom til at styre trafikken i syd v/JET (bilag vedhæftet) 
 
Bestyrelsen besluttede at vælge tilbuddet fra Compusoft. Præcis placering af pullert aftales 
nærmere med Park og Vejs trafikteam. 
 

13. Sag om fastholdelse af krav om gæsteleje grundet manglende dokumentation v/JET 
 
JET gennemgik sagen for bestyrelsen. Det blev besluttet, at opkrævning om gæsteleje 
fremsendes til pladslejer, da han, trods adskillige henvendelser, ikke er fremkommet med 
fyldestgørende dokumention.  
  

14. Ny instruks for havnefogeden til godkendelse v/JET (bilag vedhæftet) 
 
Instruksen blev vedtaget. 

 
15. Havnetakser for 2023 v/JET 

 
Havnetakster for 2023 er hævet med 5 %. Dette er godkendt af ØU. Indeksstigning ligger pt 
på ca 10 %. Bestyrelsen ønsker ikke at søge ØU om lov til at hæve takserne for næste år 
med 10%, da den ønsker at afvente og følge udviklingen. 

 
16. Navn og hjemhavn på pladslejeres både v/SKS (bilag vedr. pkt. 16-19 vedhæftet) 

 
På trods af tidligere henvendelser, er der en del både uden navn og hjemhavn. Bestyrelsen  
besluttede, at når havnens personale opdager at dette mangler, fremsendes en varsel til 
bådejer om opsigelse af pladsleje, såfremt navn og hjemhavn ikke er påført seneste 4 uger 
efter fremsendte varsel. 
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17. Retningslinjer for flagning på havnens flagmole v/SKS 
 
Et par medlemmer har henvendt sig vedr. retningslinjer for flagning på havnens flagmole.  
Bestyrelsen besluttede, at det er formanden, og i dennes fravær næstformanden, samt 
havnefogeden, der træffer afgørelse om mulighed for flagning på flagmolen i privatregi. 

 
18. Opfølgning/status for diverse beslutninger, som endnu ikke er gennemført v/SKS  

 
JET gennemgik punkterne på to-do-liste, Skovshoved: 
 
Bygning af skur i syd – afventer at granitpullerter fjernes. 
Bygning af afskærmning omkring gammel masteplads – afventer SF og LN. 
Etablering af hegn og hæk mellem Nordbjærg og P-syd, Hegn afventer Nordbjærgs ønske 
om placering af port, hæk kan først plantes når hegn og port er etableret.   

 
19. Bådpladser, antal opsigelser pr. 01.10.22 v/SKS 

 
Skovshoved Havn: 
9 opsagt 
4 er kommet på comebackliste i år.  (5 er gået på comebackliste og 1 er kommet retur fra 
listen) 
2 afdøde (7 er afdøde, men 5+1 har efterladte som overtager retten til bådpladsen) 
20 ønsker at udskifte båd (17 udskifter til større både, 3 udskifter til mindre både) 

 
Der er 22 på comebacklisten 
Der er 567 på ventelisten til fast bådplads 

 
Hellerup Havn:  

 
1 afdød , ledig plads 
1 udskiftet båd 

 
Der er 0 på comebacklisten 
Der er 106 på ventelisten til fast bådplads 
 

 
20. Evt. 

Det blev besluttet at økonomi, budget og prioritering af elementer i Udviklingsplan 2030 er 
hovedpunkter på næste bestyrelsesmøde. 

 
 


