MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat
af havnebestyrelsesmøde den 26. april 2022, Skovshoved Havn
Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Ole Dan Jensen (ODJ), Peter Hansen (PH),
Sven Klint Bergh (SKB), Lars Nordbjærg (LN), Sven Felding (SF),
Johnny Petersen (JP) , Rasmus Knude (RK), Janne Vejlesby (JV),
Astrid Washington (AW), Mette Mie Nielsen (MET), Jesper Tjott (JET)
Afbud

: Johanne Leth Nielsen, Jette Bauer

Referent

: Helle Andreasen

1. Godkendelse af referat fra møde den 7. februar 2022
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra formanden
Formanden bad juridisk chef Mette Mie Nielsen om en orientering fra kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2022.
Ansøgning om fra SKS om sejlerskur, areal ca. 200 m2, 20 års uopsigelighed, 0,25 mio. kr. i
anlægsbevilling – blev vedtaget.
Ansøgning fra DBC Marine om 12,5 års uopsigelighed - blev vedtaget.
Ansøgning om sejlsportshus, KDY, areal ca. 1.300 m2, 35 års uopsigelighed, 3,7 mio. kr. i
anlægsbevilling – blev vedtaget. Brugsretten er betinget af og træder først i kraft, når den er
godkendt i Ankestyrelsen. Brugsretsaftalen ligger som bilag til kommunalbestyrelsesreferatet og
er offentlig tilgængelig.
Ansøgning fra Halgodt blev behandlet på den lukkede del af kommunalbestyrelsesmødet. 35
års uopsigelighed - blev vedtaget.
3. Økonomi
Fejl i tidligere fremsendt budget: Vedligehold Skovshoved Havn. Udgift til toiletbygning er derfor
ændret fra 1,9 mio. kr. til 2,65 mio. kr. Nyt budget udleveret på mødet, og vil blive fremsendt
med referatet.
Forventet underskud 1.9 mio. kr. Der er ansat en mand ekstra på Skovshoved. 2 går på
pension, men er endnu ikke fratrådt. Hegn og toiletbygning. Benzinpriserne bliver sat hver gang
der indkøbes.
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4. Nyt fra havnefogeden
Alle pæle er skiftet og sagen er nu afsluttet. Der vil blive 1 og 5 års gennemgang, samt
utralydsscanning af pælene i 2026.
I forhold til affaldssortering på havnen, arbejdes der med en løsning, hvor der sorteres i
restaffald, papir, pap, plast, metal og glas. Ifølge lovgivningen skal der affaldssorteres i 12
forskellige fraktioner, dette vurderes ikke muligt i praksis. Der er derfor indhentet tilbud på, hvad
merudgiften til afhentning af affald, vil løbe op i, når der ikke sorteres korrekt. HCS er kommet
med en merpris på ca. 20.000 pr. år, hvilket betyder en årlig udgift på 180.000 kr. De
nuværende affaldsstationer vil blive udvidet og skilte sat op.
Trygfonden har givet 2 redningsstiger med lys til Skovshoved havn. De vil blive sat op på
bølgebryderne. Der er lagt en video op på havnens hjemmeside, som viser hvordan stigerne
skal anvendes.
JET har afholdt et intromøde for nye pladsejere med udgangspunkt i FAQ.
Mødet var en succes, og vil blive gentaget.
Status skilteprojektet: Skilte og standere er modtaget. Desværre var standerne fejlbehæftede,
der afventes derfor levering af nye.
De 2 nye porte til værfterne bliver bestilt den 27. april.
Beslutningen om ændringer af pladserne er på plads Dog ikke på bro K, da der var målt forkert.
Der er tildelt ca. 35 pladser. Der er sket et pænt skred på ventelisten. Ca. 20 personer er flyttet
ud af kommunen, og ca. 100 personer har fået tildelt ny eller anden plads i år.
5. To do lister


Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Ingen bemærkninger


Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Autoværn på dieselmole skal repareres.
På plads A42 skal der skæres en splint af pæl.
Skraldespand samt skiltning skal opsættes på flagmolen.
6. Regulering af trailertrafik v/JET
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af JET, RK, PET og MET. Der vil blive
indkaldt til møde med udvalget, Frank Thorup samt Halgodts arkitekt.
7. Status for renovering af toiletter i Skovshoved v/JET
Projektet er stort set færdigt og budgettet ser ud til at holde.
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8. Status renovering østmole og jollerampe på Hellerup v/JET
Det oprindelige projekt er færdigt. Der er tilkøbt og bestilt nyt slidlag til molen. Bølgeskærm er
monteret. Der er brugt 1,9 mio. kr. ud af anlægsbevillingen på 2,1 mio. kr. Udgift til asfalt
100.000 kr.
Der skal bygges en væg mellem den nye rampe og kajakrampen, for at få en tydelig adskillelse
mellem de to. JET afventer tilbud fra 2 håndværkere.
9. Vedligeholdelsesplan Skovshoved og Hellerup Havn v/JET
Den 27. april afholdes der møder med Niras og Cowi for at få afklaret hvad vedligeholdelsesplanen skal indeholde. Begge afgiver derefter tilbud på udarbejdelse af vedligeholdelsesplan
for Skovshoved havn.
10. Ny instruks for havnefogeden v/RK
Instruks vedtaget.
11. Udskiftning af bro i kajakpoloanlæg v/JET
Arkil har, uden beregning, fjernet den gamle bro og sat nye pæle til en ny, fast bro. Dette er
sket på forventet efterbevilling fra bestyrelsen. Projektet blev godkendt.
12. Vandstandsmåler v/JET
JET fremlagde et forslag til opsætning af vandstandsmåler. Udstyr købes hos DMI, udgift
20.000 kr. DMI får adgang til brug af data. JET har kontaktet Natur og Miljø som har indvilliget i
at betale halvdelen af udgiften.
Der vil blive lagt et link til DMI ud på hjemmesiden. Her kan aflæses prognoser og vandstand.
Projektet blev vedtaget.
13. Dårlig betaler v/JET
JET informerede om 2 sager om manglende betalinger. Den ene er afsluttet. Den anden bliver
kørt via ekstern advokat, påkrav udsendt den 25. april.
14. Evt.
Ansøgning modtaget om overflytning af bådplads. Ansøgning blev udleveret på mødet.
Ansøgning afslået.
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