MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat
af bestyrelsesmøde den 26. juni 2019
i Skovshoved Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Ole Dan Jensen (ODJ), Mads Ehrhardt (ME),
Johnny Petersen (JP), Sven Felding (SF), Nikolaj Bjørnholm (NB) – gik
kl. 17:50, Per Heegaard (PH) – suppleant, Sven Klinth Berg (SKB),
Jesper Tjott (JET), Christian Bering Haarup (CHBP)
Afbud

: Rasmus Knude (RK), Henning Uldal (HUL),

Referent

: Conny Frank

Dato

: 28. juni 2019

1. Anmodning om udskiftning af 2 bestyrelsesmedlemmer i SKS
Skovshoved Sejlklub har nedsat ny bestyrelse i maj 2019.
Bestyrelsesmedlem Jan Schlüter samt suppleant Gudmund Olsson ønsker at udtræde af
havnebestyrelsen, hvorfor SKS anmoder om flg. som medlem af havnebestyrelsen:



Repræsentant: Sven Klinth Bergh
Suppleant: Mikkel Thomsen

Havnebestyrelsen godkendte indstillingen af de to nye bestyrelsesmedlemmer.
Herefter gav Sven Klinth Bergh (SKB) en kort præsentation af sig selv, bl.a. at han har båd
i Skovshoved Havn.
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2. Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2019


Referat er vedhæftet dagsorden

Referatet blev godkendt med flg. kommentar:
I sidste linje under punkt 8) Arbejdsgruppe vedr. retningslinjer for Erhvervsdrivende, skal
ODJ ændres til SF.

3. Nyt fra formanden
Formanden orienterede om, at det går godt på havnene samt, at der afholdes de
månedlige møder med de erhvervsdrivende på Skovshoved Havn.

4. Økonomi


Budget 2019

Havnebestyrelsen ønsker formatet på budget/regnskab rettet til tidligere format til næste
møde.
I forhold til sidst er der i Hellerup Havn på kontoen ”Ejendomsdrift (varme, el, vand)”
budgetteret med et underskud på 10.000 kr.
I Skovshoved Havn er der større ændringer vedr. kontoen for faste pladser, idet posten er
justeret yderligere ned, hvilket også gælder antal gæster.
Der igangsættes ikke flere opgaver, uden at det er bydende nødvendigt.
Der var ønske om, at der indsættes en note i regnskabet vedr. tilbagebetaling af husleje til
Nordbjærg.
Havnebestyrelsen ønsker, at Jura udfærdiger tilbud på en ny kontrakt til Nordbjærg, hvilket
havnefogeden har viderebragt.
Men Kommunen ønsker ikke at udfærdige en ny kontrakt eller annullere de gamle
allonger.
Havnefogeden orienterede om stadig ikke at have modtaget besked om tilbagebetaling af
forsikringssum på 690 tkr. Det er usikkert om beløbet returneres. Beløbet er stadig opført i
regnskabet. Jura samt forsikringsselskabet har en sag kørende.
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Der er indsat en ny kolonne ”Budget godkendt”, hvilken havnebestyrelsen ønsker
medtaget fremover.

5. To do lister


Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Posten ”Rust på oversiden af kranen slibes og mailes” ordnes af HS.
PH gjorde opmærksom på, at der er ønske om mere lys på Hellerup Havn, hvilket
havnefogeden undersøger nærmere.


Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Et par datoer for oprettelse af opgaver skal justeres.
Posten ”Montere lys på molehovederne” er stadig igangværende, idet de lyskilder der
ønskes, er svære at få fat på.
Havnefogeden er opmærksom på den manglende skærm for lyset ved bølgebryderne.
Skærmen var på ved opførelsen, men er sidenhen faldet af.
ODJ opfordrede til at havnevandringerne forud for bestyrelsesmøderne, som tidligere
vedtaget, gennemføres.
SF opfordrede til, at der ikke brændes noget af i bådene, idet brandvæsenet ikke har
hurtig adgang på grund af biler parkeret meget uhensigtsmæssigt. Problematikken er
blevet drøftet i Havneforum. Problemet er størst i Skovshoved Nord.
SF udtrykte, at Havneforum er bekymret ved situationen.
På baggrund af ovennævnte inviterer havnefogeden Beredskabet til Skovshoved Havn for
at drøfte situationen, samt forelægge om adgangsvejen ved tankstationen kan blive en
brandvej.

6. Status på pælene – Skovshoved Havn
Arbejdet med pælene er i fuld gang og det forløber godt. Der bruges megen tid på at flytte
bådene. Ca.1/3 af bådene ligger ikke på deres egen plads. Bådejerne tager situationen
rigtig fint.
Det er meget forskelligt hvor mange pæle, der rammes pr. dag, hvilket skyldes
bundforholdene. Der kan være tale om 3 pæle den ene dag og 25 pæle den næste dag.
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Et havnebestyrelsesmedlem spurgte om muligheden for at montere fortøjningshornene på
pælene, når de nye pæle er rammet. Havnefogeden orienterede om, at hornene monteres
fra en mindre båd, idet man har forsøgt at montere hornene fra flåden, men dette tog for
lang tid.
Der arbejdes på at få 2 pælehold, ét til rammeflåden og ét til montering af hornene.

7. Visionsplan for Skovshoved Havn
 Status
Der har været afholdt møde på Skovshoved Havn med de erhvervsdrivende samt
klubforum.
Endvidere inviteres flg. til møde:
o Pladslejere i Skovshoved Havn
o Havneforum i Hellerup Havn
o Pladslejere i Hellerup Havn
Del 2 i processen er at spørge de brugere af havnene som udelukkende bruger havnene til
rekreative formål, idet disse brugere pt. ikke er blevet kontaktet. Havnefogeden har været i
dialog med Kommunikationsafdelingen, og Gentofte Kommune afventer politikernes holdning til denne proces.
Tanken med at kontakte brugerne vil være, at de kan indsende forslag til processen. Der
vil ikke blive tale om en dialog, men blot forslag til visionsplanen. Disse forslag kan
arbejdsgruppen efterfølgende inddrage i den videre planlægning.
Havnebestyrelsen besluttede, at hvis denne proces tager for lang tid må processen for
Visionsplanerne fortsætte.

8. Arbejdsgruppe vedr. retningslinjer for Erhvervsdrivende
 Status
Arbejdsgruppen er pt. sat på stand-by, idet arbejdet med Visionsplanen prioriteres.
Havnefogeden orienterede om, at kontrakten til Café Halgodt v/Lars Nordbjærg med nye
åbningstider er udarbejdet, men endnu ikke underskrevet af Lars Nordbjærg.
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9. Renovering af belægningen ved Nordbjærg
 Status
Renoveringsprojektet starter op den 15.7.19, hvor Nordbjærg skal have ryddet pladsen.
Nordbjærg har fået lov til, at benytte et areal på p-pladsen til midlertidig opbevaring, mens
arbejdet med udskiftning af kloak, afvandning samt ny belægning pågår.
Der vil være nogle afvandingsproblemer i forhold til hallerne. I den forbindelse etableres
der derfor drænrender foran indgangen til hallerne.
Pt. drøftes udførelse af opgaven med Nordbjærg, idet der er visse krav til asfalt og
belastning mv.
Entreprenør Georg Jørgensen vil varetage opgaven.
I forbindelse med renovering af pladsen lukkes for kloak og vand i sydenden af havnen.
I denne periode opstilles derfor en toiletvogn.
Renoveringsarbejdet forventes færdig ca. 15. august 2019.

10. Østmolen i Hellerup og Rampen
 Status
Projekteringen er prissat og indmeldt som anlægsønske/finansieringsbehov. Det bliver
tidligst afgjort til budget 2021.
Det er planen at ramme ny spuns om molehoved samt ydersiden af østmolen.
Rampen udføres i stil med rampen på Skovshoved Havn. Det er store betonelementer, der
ligges ned på det eksisterende.
Pt. afventes tilbagemelding fra Park og Vej om bevillingen.

11. Problemer med klaptilladelse til Hellerup Havn
 Status
Havnefogeden orienterede om, at der stadig afventes en tilbagemelding fra Nævnenes
Hus.
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12. Takster for 2020
Havnebestyrelsen ønskede at indstille flg.:
 at ”Parkering med autotrailere efter aftale pr. døgn” fastsættes til kr. 350,- i
2020.
 at Øvrige poster i ”Takst forslag 2018” skal stige med 7,25% rundet op til
nærmeste 5,- kr. - dog undtaget flg.:
o Gebyr for opkrævning ved bådtrailere
o Gebyr for optagelse
o Gebyr for opkrævning ved gæstebåde

13. Nyt fra Havnefogeden
 Hvilken takst skal J 70 både, der bruges som udlejning til sejlsportslige og
eventsejlads af Sejlsportsliga ApS afregnes til?
Bestyrelsen besluttede, at der skal betales normal takst.
Værtsklubben kan så efterfølgende søge om godtgørelse for liga sejlads. Det er således
klubben der skal dokumentere, at der har været afholdt en klubevent for at modtage
refusion.
Havnefogeden bedes videreformidle dette til klubberne.
 Der var problemer med at unge sprang i vandet fra saunahuset. Efter en god
idé fra Mads Ehrhardt, er der nu sat en redningsstander op i ”udspringslinjen”.
Der har efterfølgende ikke været meldinger om udspring fra saunahuset.
 Badebroen i Hellerup blev færdig og taget i brug fredag d. 21.06. De eneste
mangler der er konstateret, er at galvaniseringen på rækværket ikke er god
nok samt at befæstelsen af badetrapperne ikke er udført som aftalt, og derfor
skal laves om. Dette udbedres formentligt til efteråret.
 Udkast til lokalplan 369 i Hellerup er i høring.
Havnen har gjort indsigelse mod 2 punkter.
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14. Evt.


Ansøgning fra Christian Nygaard vedr. havneplads til foiling.dk

Foiling.dk er en ny specialklub under Dansk Sejlunion. Formålet er at fremme sejlads og
kapsejlads i foilende både.
Havnebestyrelsen besluttede, idet det er en privatperson der søger, kan der tilbydes en
gæsteplads i år og sandsynligvis en havneplads til næste år iflg. ventelisten.
Havnefogeden bedes videreformidler beslutningen til ansøger Christian Nygaard.


Mads Ehrhardt udtrykte på vegne af KDY en stor ros og tak til havnene og
personalet for den velvilje og samarbejdsvilje, der blev udvist under VM i
Finnjollesejllads. Stævnet blev afviklet med 263 joller på vandet hver dag.
Det er vigtigt, at videregive roserne til alle involverede.



SF gjorde opmærksom på, at de planlagte bøjer til svømmebaner, der skal ligge i
en lige linje fra Skovshoved Badebro syd til Søbadet, er uhensigtsmæssige for
kajak og robåd.
Havnefogeden oplyste, at dette er løst, da bøjerne nu er planlagt til at følge kysten i
50 m afstand.

Næste Havnebestyrelsesmøde:
Torsdag, den 29. august kl. 17:00 i Hellerup Havn
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