MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat
af havnebestyrelsesmøde den 26. maj 2021
Skovshoved Havn

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Mads Ehrhardt (ME) mødte kl. 17:30, Ole Dan Jensen (ODJ),
Sven Klint Berg (SKB), Lars Nordbjærg (LN), Peter Baunsgaard (PB)
suppl., Søren Petersen (SP) suppl., Per Heegaard (PH) suppl., Henning Uldal
(HUL), Jesper Tjott (JET)
Afbud

: Sven Felding (SF), Johnny Petersen (JP), Rasmus Knude (RK), Janne
Vejlesby (JV), Andreas H. Gildsig (ANHG)

Referent

: Conny Frank

Dato

: 26. maj 2021

1. Godkendelse af referat fra møde den 30. marts 2021
•

Referat er vedhæftet dagsorden

Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra formanden
Følger under nedenstående punkter.

3. Økonomi (bilag vedhæftet)
•
•

Budget 2021
Regnskab 2020 til godkendelse i bestyrelsen

Regnskab 2020 er nu færdigt og blev kort drøftet.
Der var ingen bemærkninger til regnskab 2020.
Budget 2021 blev gennemgået. Der er ingen ændringer siden sidst.
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4. Nyt fra havnefogeden
Gartnerfløjen i Hellerup
Renoveringen af gartnerfløjen i Hellerup er forsinket og forventes pt. færdig ultimo september.
Firmaet der i første omgang vandt udbudet gik konkurs og der har derfor været en ny
udbudsrunde.
Værksted og øvrige materiel står i container.

Status vagtordning for begge havne
Vagtordningen startede d.15. maj. Vejret har været koldt, og der har derfor ikke været den store
aktivitet om aftenen/natten. Dog har der været 3 tilfælde, hvor vagten har måtte bede de unge
om at dæmpe sig, to i Skovshoved og en i Hellerup. Vagtordningen ser ud til at have effekt.
Havnefogeden modtager dagligt en rapport om evt. hændelser.

5. To do lister (bilag vedhæftet)
•

Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

•

Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Havnefogeden oplyste, at via en oversigt på ”Harba” havnebetaling, er det nemt at se hvem der
har betalt.

6. Sanitetshus i den nordre del af Skovshoved havn v/SKB og SF
Formanden indledte punktet med at Chefjurist Mette Mie Nielsen er inviteret med til mødet, idet
Gentofte Kommune ønsker at bidrage til punktet.
Endvidere at der er udarbejdet og udleveret forskellige tegninger, opstillinger og vurderinger.
Toiletterne i Skovshoved Havn er mangelfulde og i ekstremt dårlig stand. Døre falder af eller
kan ikke låses. Toiletterne kan ikke bruges til hverken gæster eller fastliggere. Der er meget
tyveri af slanger, brusehoveder, mv. Toiletterne tilstoppes på forskellig vis og fremstår i dag
som ikke eksisterende/brugbare.
Nuværende toiletter er placeret bag rest. Il Gabbiano. Disse ønsker havnebestyrelsen medtaget
i renoveringsprojektet.
Der er ønske om at etablere særskilte toiletter for hhv. fastliggere og gæster.
På foranledning af havnebestyrelsen har en tegnestue udarbejdet et projekt, der indbefatter en
ponton løsning til placering i den nordlige del af havnen.
Projektforslaget har været forelagt Gentofte Kommune, som ikke ønsker, at der fratages
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eksisterende bådpladser til projektet. Desuden er havnen primært for kommunens borgere, og
der ikke skal bruges millionbeløb på at servicere gæster udefra.
Skiltning til toiletterne blev drøftet, idet det ikke umiddelbart ses hvor på havnen toiletterne er
placeret. Der bør opsættes tydeligere skilte, der viser vej til toiletterne.
Der blev fremsat forslag om at udvide eksisterende bygning i nord vedr. ekstra bruseplads/
Toiletter.
Det blev vedtaget at arbejde videre med en renovering / evt. nedrivning af bygningen og
efterfølgende opbygning med brusefaciliteter.

7. Status på renovering af toiletter v/ Havnefogeden
De nye døre er bestilt. De forventes monteret i uge 25 dvs. den 21. -25. juni. Det endelige
tilbud blev lidt dyrere end oprindelig oplyst. Endelig pris blev kr. 210.000.
Havnefogeden er dialog med en arkitekt i forhold til renovering af toiletterne. Der skal udføres
nye vægge med flisebeklædning, toiletter mv. Projektet er igangværende. SF er indover i
forhold til farve mv. Toiletterne skal være vedligeholdelsesfrie / -venlige og kunne tåle, at de
benyttes af offentligheden. Der vil være både brus samt toiletfaciliteter. Endvidere etableres
udluftning.

8. Adgangsbomme i den sydlige ende af Skovshoved Havn v/ Havnefogeden
Ved søsætningstravlheden i foråret var der akut store problemer med trafikken på servicekajen
og sydkajen foran Nordbjærg. Det er vigtigt, at der handles nu.
Efter en rundspørge blandt de erhvervsdrivende i syd opstod der enighed om, at det var en god
ide med en bom ud for indgangen til Nordbjærgs butik. Formandskabet og Havnefogeden blev
enige om, at få sat en automatisk bom op hurtigst muligt. Den er nu opsat og kostede kr.
64.000.
Iflg, Lars Nordbjærg har det gjort en meget stor forskel med opsætning af bommen.
Bommen er åben i weekender og lukket på hverdage ml. kl. 8-16.

9. Gennemgang af udviklingsplan 2030 v/ SF
PT orienterede om at udviklingsplanen nu er færdige med lidt redaktionelle ændringer, som blev
gennemgået.
SF renskriver og udgiver en endelig udgave af Udviklingsplan 2030.
ODJ roste det udførte arbejde med Udviklingsplan 2030.
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Det skal fremgå, at Udviklingsplan 2030 er udarbejdet af havnebestyrelsen.
Gentofte Kommune logo skal fjernes.

10. Vil havnebestyrelsen bidrage med kr. 100.000 til etablering af offentlige toiletter på
Hellerup Havn
Efter at stranden i Hellerup er blevet større pga. høfden, har der været et kraftigt stigende
problem med for få toiletfaciliteter til strandgæsterne. Dette har dels betydet, at klubberne har
haft problemer med at strandgæsterne benytter klubbernes toiletter. Dels kan havnepersonalet
konstaterer, at flere og flere bruger det offentlige rum som toilet.
Der er nu opstået en mulighed for, at der bliver bygget et offentligt toilet på nordsiden af
Hellerup Kajakklub. Der er stort set fundet finansiering til at bygge dette, men der mangler ca.
kr. 100.000.
Tilgængeligheds Forum kan se idéen i at der etables et handicap toilet og vil gerne prioritere
midler til etablering.
Spørgsmålet er, om havnebestyrelsen vil deltage i finansieringen at det offentlige toilet under
forudsætning af, at havnen ikke skal stå for driften/vedligeholdensen.
Det drejer sig om 2 alm. toiletter (unisex) og 1 handicap toilet.
Projektet i sin helhed ligger på ca. 1 mill.kr.
Havnebestyrelsen ønsker en vis indflydelse på projektet, hvis der skal ydes 100 tkr.
Det bliver Gentofte Ejendomme, der kommer til at stå for projektet.
I badesæsonen bliver klubberne invaderet af gæster, der vil benytte deres toiletter. Dette vil
blive afhjulpet ligesom renhold af området.
Der ses positivt på henvendelsen, hvis bestyrelsen får indflydelse på projektet.
Der forventes, at projektet foreligges bestyrelsen.

11. Evt.
Næste møde tirsdag, den 24. august 2021
Kajakpoloanlægget har udviklet sig til at være et meget populært badested, især sidste år,
hvorfor det er besluttet, at der skal udføres livredningstjeneste i badesæsonen 8 uger fra
den 25.6. og frem.
Der bestilles 8 redningskranse hos Trygfonden til området.
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Pt. er der opsat skilte, hvor badning frarådes undtagen for Skovshoved Havbad.
Det bør overvejes at sætte ekstra toilet skilte op. Evt. på toiletbygningerne, så de tydeligt ses.
Det blev aftalt, at havnefogeden udarbejder et oplæg vedr. skiltning til toiletterne.
Det blev drøftet, at de store skilte ved indkørsel til havnen trækkes lidt tilbage til havneområdet.
ODJ har ønske om, at der er en ansvarlig medarbejder for hjemmesiden i forhold til bl.a.
referater. Fx er havnebestyrelsens sammensætning ikke opdateret.
Både må ikke rage ud over den totale længde på pladsen ved placering af både på
ventepladser. Der må ikke være så meget som en bådspids der rager ud over. Havnefogeden
er enig og vil være opmærksom på dette.
ODJ ønsker en fortøjningsanvisning til nye bådejere. Havnefogeden er enig og opfordrer
pladslejere til at kontakte havnekontoret, hvis deres nabo ikke fortøjer på rette vis.
Der er stadig nogle der mangler navn og hjemhavn på både. Havnefogeden tager hånd om det.
Der fremkom forslag om, at plads ikke fornyes, hvis man ikke sørger for navn og hjemhavn på
bådene. Iflg. vedtægterne skal der være navn og hjemhavn på bådene, hvilket derfor skal
håndhæves overfor de bådejerne der ikke har dette i orden.
dhæves overfor de bådejerne der ikke har dette i orden.
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