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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE 

 

 
Referat 

 
af bestyrelsesmøde den 1. februar 2021 

Microsoft-Teamsmøde 
 
 
 
Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Rasmus Knude (RK), Peter Baunsgaard (PB) suppl.,  
  Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME), Sven Felding (SF),  
  Sven Klint Berg (SKB), Janne Vejlesby (JV), Lars Nordbjærg (LN), 
  Henning Uldal (HUL), Jesper Tjott (JET), Andreas H. Gildsig (ANHG) 
  
Afbud : Ole Dan Jensen (ODJ) 
 
Referent :  Gitte Ehrhardt / Conny Frank 
 
Dato : 9. februar 2021 
 
 

 
1. Konstituering af bestyrelsen 
 
I orienteringsskrivelse udsendt til Havnebestyrelsen den 16. december 2020 
konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 
 
Skovshoved Sejlklub 
På valg: Ole Dan Jensen repræsenterer SKS med suppleant Peter Baunsgaard. De er 
genvalgt. 
 
Ikke på valg: Sven Klint Bergh (repræsentant) samt Mikkel Thomsen (suppleant). 

 
 

Kongelig Dansk Yachtklub 
På valg: Per Thrane repræsenterer KDY med suppleant Carl H Pedersen. De er 
genvalgt. 
 
Ikke på valg: Mads Ehrhardt (repræsentant) samt Peter Hansen (suppleant). 

 
Hellerup Sejlklub 
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På valg: Rasmus Knude repræsenterer HS med suppleant Marie Dela Johnsen. De er 
genvalgt.  

 
Nikolaj Bjørnholm, HS, søger havnebestyrelsen om følgende dispensation: ”Mit hverv 
udløber først ved udgangen af 2021, og jeg skal derfor høfligst anmode bestyrelsen om, 
at acceptere, at jeg i 2021 erstattes af Janne Vejlesby (med Per Heegaard som 
suppleant). 

 
 

Øvrige Søsportsklubber Hellerup  
 

På valg: Johnny Petersen repræsenterer ØSH med suppleant Christian Høier. De er 
genvalgt. 
 
Ikke på valg: Sven Felding (repræsentant) samt Søren Petersen (suppleant). 

 
 

De Erhvervsdrivende  
 

Lars Nordbjærg er pr. 1.1.2021 valgt som repræsentant og Oliver Steindorsson som 
suppleant. 
 
 
Valg af formand og næstformand 
 
Formand Per Thrane ønskede at genopstille, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
Næstformand Rasmus Knude ønskede at genopstille, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
 

  
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 29. oktober 2020 
 

• Referat er vedhæftet dagsorden 
 

 
Referat af bestyrelsesmødet den 29. oktober 2020 blev godkendt. 
 
”Vedtagne beslutninger” fra aflyst bestyrelsesmøde den 14. december 2020 blev 
godkendt. 

 
 
 

3. Nyt fra formanden 
 

Formanden oplyste, at et lån til renovering af Østmole og Jollerampe i Hellerup Havn er  
godkendt af Kommunalbestyrelsen. 
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4. Økonomi (bilag vedhæftet) 

 

• Budget 2021 
Budgettet blev godkendt. 
 

• Regnskab 2020 
Regnskabet er endnu ikke afsluttet. 

 
Havnefogeden oplyste et resultat på kr. 300.000 for salg af brændstof. 
 
RK opfordrer til, at salgspriser sammenlignes med nabohavnene. 

 
 

5. Nyt fra havnefogeden 
 
 
Evt. WiFi på Skovshoved havn 
 
KDY har spurgt om der er WiFi på Skovshoved Havn, som de kan henvise til når KDY  
har større stævner. Der er ca. 5-10 forespørgsler om året på, om havnen har WiFi.  
Indtrykket er, at de fleste klarer sig med deres egne forbindelser via mobil tlf. eller lign.  
 
Med udgangspunkt i fuld dækning på hele havnen, således at der er solidt signal der 
kan bruges til f.eks. streaming af NetFlix, vil der være behov for 20 antenner på  
Skovshoved Havn, samt 4-5 i Hellerup. Prisen for udstyr og installation vil være ca. kr. 
9.000 pr. antenne. Går man på kompromis med område-dækningen eller hastighed, kan  
man klare sig med færre antenner. 
 
Det giver en samlet pris for Skovshoved på kr. 200.000 og Hellerup kr. 55.000 ex.  
moms. Løbende udgifter vil være ca. kr. 600 om måneden pr. havn. Vedligehold er 
estimeret til kr. 12.000 om året for Skovshoved og kr. 5.000 for Hellerup. 
 
Dette som information, og evt. som dagsordenspunkt til beslutning på næste Havne-  
bestyrelsesmøde. 

 
o Havnebestyrelsen besluttede, at der etableres hotspots ved havnekontoret i 

begge havne. 
 

 
Status efterladte både 
 
Havnefogeden orienterede om, at have været i kontakt med ejeren af den ene båd og 
en ven til ejeren af den anden. Desværre er begge kontakter ikke til at få fat i nu. Dette 
er problematisk i forhold til at bortskaffe eller sælge på auktion. Politiet er sat til at finde  
ejeren af båden, hvor vi havde kontakt med en ven af ejeren. Med hensyn til den anden  
båd, er vi nød til at starte forfra med at fremlyse båden og afvente i 3 måneder. 
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o Havnebestyrelsen besluttede, at starte fremlysningsprocessen forfra.  
Deling af venteliste 
 
Deling af venteliste mellem de 2 havne er nu fuldført. Der er pt. 80 på venteliste til  
Hellerup, hvor af 10 har båd i Skovshoved og 420 på venteliste til Skovshoved. Vi har  
opgraderet hjemmesiden, så man nu kan skrive sig på ventelisten elektronisk. Det  
betyder, at vi sparer en del tid på den arbejdsopgave. 
 
Corona bemanding 
 
Pga. restriktioner om, at alt personale der ikke har kritiske funktioner skal arbejde  
hjemme, er der kørt med en reduceret vagtplan. Der er dagligt en medarbejder på kon-  
toret og en ude på havneområdet. På den administrative side kører det stort set helt  
som normalt, og vi er godt med. Ude på havneområdet bliver der kun tid til renhold og  
mindre akutte opgaver. Vi er dog godt med i forhold til de ting, der skal være klar til  
foråret, og hvis vi kan få flere på arbejde ultimo marts, kan begge havne nå at blive gjort  
klar til foråret. Men der bliver ikke tid til at udføre byggeprojekter, der ikke er vigtige  
for normal drift. 
 
SF undrer sig over, hvorfor havnemedarbejderne ikke kan arbejde på byggeopgaver når  
det private kan. HUL oplyser, at de offentligt ansatte efter udmelding fra regering og  
sundhedsmyndigheder kun må udføre kritiske funktioner. Byggeopgaver kan ikke  
kategoriseres som kritiske. 
 
Vagter 
 
Sidste forår og sommer var der en hel del henvendelser om larm fra begge havne i  
nattetimerne. Vi får en del henvendelser om ”mistænkelige personer i biler”, der holder  
til på Skovshoved Havn om natten. 
Vi har tidligere haft en vagtordning, der tog 3-4 runder på havnene om natten. Dette  
med begrænset effekt. 
Vi bør overveje, om vi skal have en vagtordning i perioden midt maj og ca. 6 uger frem  
til sommerferien for at lægge en dæmper på festerne på havnen. Havnefogeden tror det  
vil have størst effekt, at der kommer fast vagt på i en periode, så man bliver opmærk-  
som på, at det ikke er her man tager hen og holder fest eller sælger spændende ting om  
natten.  
 
Forslag til vagtordning og pris er på vej. 
 
Dette som information, og evt. som dagsordenspunkt til beslutning på næste Havne-  
bestyrelsesmøde. 
 
Havnefogeden oplyste pris for en vagt fra kl. 22:00 – 03:00 fuldtids cirkulerende mellem  
de to havne = ca. 10.000 kr./uge. 
 

o Havnebestyrelsen besluttede, at etablere vagtordning i 6 uger med slutdato til 
skolernes sommerferie ca. den 26/6 2021.  
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Renovering af Østmole og Jollerampe i Hellerup 
 
Kommunalbestyrelsen har nu givet den endelige godkendelse af lån på 2,1 mill.kr. til  
renovering af Østmole og Jollerampe i Hellerup Havn. Lånet betales tilbage over 25 år  
over pladslejen i begge havne. 
 
Udbudsmaterialet er stort set færdigt og det forventes, at projektet kan komme i udbud  
inden for en måned. 
Havnefogeden forventer, at arbejdet kan igangsættes til oktober/november. 
  
Endvidere oplyser Havnefogeden, at i forbindelse med at mange bådejere har fået ny  
båd samt pga. af pladsoptimering, er der en del bådejere som har fået tildelt ny plads. 
 
 
 

6. To do lister (bilag vedhæftet) 
 

• Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver  
 
RK spurgte om brostensbelægning i sydenden af jollepladsen kan skiftes til 
græsarmering. Dette indhenter havnefogeden en pris på til næste møde. 

 
RK spurgte om grusbelægning under træerne hvor europajollerne står, kan 
skiftes til græsarmering. HUL oplyste, at der ikke må udgraves ved 
bevaringsværdige træer, men at Park og Vej gerne vil forsøge, at finde forslag 
til alternativ løsning af belægning. 

 
 

• Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver  
 

- 
 

 
7. Status på udskiftning af toiletdøre v/JET 
 
Intet nyt. 

 
  
 

8. Havnenes sikkerhed (bilag vedhæftet) 

• Henstillinger for brug af paddleboard 
 

ME og SF har forslag til ændring af formulering.  
 
Havnekontoret omformulerer teksten og videreformidler til ME og SF til godkendelse.  
 



Oprettet af: Conny Frank (cfra) Sagsnr: EMN-2019-00154
  
Afdeling: Fællessekretariatet  
Dato: 10. august 2021 Side 6 af 6 

o Havnebestyrelsen vedtog herefter bilaget. 
9. Sanitetshus i den nordre del af Skovshoved havn. Idegenerering v/SKB (bilag 

vedhæftet)  
 

SKB fremlagde projektet som blev modtaget positivt. 
  
RK ønsker det bliver et meget hurtigt arbejdende udvalg. 
 
Havnebestyrelsen udpegede Sven Klint Berg (SKB) samt Sven Felding (SF) til udvalget. 
 

o Havnebestyrelsen besluttede, at give SKB samt SF mandat til udarbejdelse af et 
projekt. Der er afsat kr. 100.000 til ekstern konsulentbistand. 

 
 

 

10. Status på renovering af toiletter v/JET 
 

Havnefogeden oplyste, at have modtaget et overslag på en total renovering af toiletterne 
i Nord og Syd. I alt 10 toiletter, hvor overslaget lyder på i alt kr. 1.375.000. 
 

o Havnebestyrelsen ønskede tilbuddet udspecificeret samt at toiletterne ved 
restaurant Il Gabianno medtages i projektet. 

 
 
 

11. Ansøgninger 
 
Ansøgning fra Pernille M. Olsen om havneplads samt benyttelse af erhvervsbåd til  
træningsstudio. 
 

o Havnebestyrelsen afslog ansøgningen, idet aktiviteten ikke er havnerelateret. 
 
 

 
12. Evt.    
 
LN spurgte om der var fremdrift i projektet for adgangsbomme i den sydlige ende af 
Skovshoved Havn. 
 
Havnefogeden oplyste, at projektet forventes at komme på dagsorden til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 

Næste møde: 
 

Tirsdag, den 30. marts 2021 kl. 17:00  
Microsoft Teams-møde eller i Skovshoved Havn 

 


