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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

af bestyrelsesmøde den 29. august 2019
i Hellerup Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Rasmus Knude (RK), Ole Dan Jensen (ODJ), Mads
Ehrhardt (ME), Johnny Petersen (JP), Sven Felding (SF), Sven Klinth
Berg (SKB), Henning Uldal (HUL), Jesper Tjott (JET)

Afbud : Nikolaj Bjørnholm (NB), Christian Bering Haarup (CHBP)

Referent : Conny Frank

Dato : 2. september 2019

1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2019

 Referat er vedhæftet dagsorden

Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra formanden

Intet nyt.
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3.  Økonomi (bilag vedhæftet)

 Budget 2019

For Hellerup Havn forventes et underskud på 150 tkr.

For Skovshoved Havn forventes et underskud 375 tkr.

Havnefogeden gennemgik poster for havnenes økonomi.

Havnefogeden orienterede om usikkerheden omkring returnering af forsikringssummen 
på kr. 690 tkr. vedr. afværgelsesprojekt på pæle, idet beløbet ikke forventes modtaget.

Havnebestyrelsen drøftede situationen.

Når/hvis det konstateres, at havnene ikke får forsikringsbeløbet retur skal der reageres. 

Forsikringsbeløbet er indarbejdet i budgettet.

Havnebestyrelsen opfordrede kommunen til at melde tilbage snarest muligt omkring 
forsikringsbeløbet. 

4. To do lister (bilag vedhæftet)

 Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Havnevandring i Hellerup Havn gik fint, idet det var småting som skulle ordnes.

Det overvejes om der skal sættes flere pæle i syd. Havnefogeden vender tilbage.

Det blev drøftet om der må stå private grej-kasser på jollepladsen. Det blev besluttet, at 
havnen bygger et få antal grej-kasser til udlejning. SF er ind over den arkitektoniske 
løsning.

Ved sidste møde gjorde PH opmærksom på ønsket om mere lys på Hellerup Havn. 
Dette arbejde er nu udført til en pris af ca. 7.500 kr.

 Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver 

Lysskærmen på den sydlige indre bølgeskærm var faldet af. Denne opgave er nu 
udført.
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Vedr. ”montere lys på molehoveder” kan RK tilbyde LED-lysbånd på 25 m længde. 
Havnefogeden aftaler nærmere med RK.

Følgende skal fjernes fra to-do-listen: ”Fabrikerer arealdelere til vinteropbevarings/ P-
plads”.

5. Status på pælene – Skovshoved Havn

o Agterfortøjningspælene er færdige og der er horn på alle sammen.

o Der er aflevering på projektet den 3. september 2019.

o Pælene skal gennemses, idet nogle er ujævne og andre har store knaster. Det 
bliver svært at gøre noget ved knasterne. En bådejer har fået en ridse i båden 
grundet en stor knast, og mener at havnen skal betale for skaden. Evt. erstat-
ningskrav skal afvises. Der er afleveringsforretning den 3.9.19, hvorfor der ikke 
foretages noget før. Entreprenør er blevet briefet om og har fået vist, hvor 
knasterne er. Det er vigtigt ved afleveringsforretningen at gøre opmærksom på,
at der er indgået klager/erstatningskrav på grund af knasterne.

o Havnefogeden orienterede om, at pæle under broer er blevet scannet og 
situationen er status quo siden der blev lagt plastic på, dvs. situationen er pt. 
stabil. Der er en forventning om udskiftning af 30-60 pæle under broerne.

Yderligere en måling bliver foretaget til næste år og viser målingen samme 
resultat som nu, foretages der ikke yderligere.

Arbejdet forventes udført i vintersæsonen.

6. Visionsplan for Skovshoved samt Hellerup Havn 

 Status

Der afventes svar fra kommunen vedr. kommunikationsplanen.

Havnefogeden har sendt 2 forslag til mødedatoer vedr. 

o Pladslejere i Skovshoved Havn

o Pladslejere samt havneudvalget Hellerup Havn

til Visionsudvalget, men har ingen tilbagemelding modtaget.
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Visionsudvalget melder tilbage til Havnefogeden.

Sven Klinth Berg (SKB) som er indtrådt i Visionsudvalget i stedet for Jan Schlüter, 
mangler en invitation til møderne, hvilket havnefogeden fremsender.

Visionsudvalget består af følgende 5 medlemmer:

o Nikolaj Bjørnholm (NB)
o Mads Ehrhardt (ME)
o Rasmus Knude (RK)
o Sven Felding (SF)
o Sven Klinth Berg (SKB)

7. Renovering af Kystvejen ved Skovshoved Havn 

 Status v/HUL

HUL viste på udarbejdede tegninger den igangværende renovering af Kystvejen.

o Der er startet op i syd med vejafvanding. 
o Trafikken skal ledes ned i et spor i hver retning.
o Ved det inderste spor op mod byen sås der engblanding samt roser.
o I midterrabatten kommer der granit kantsten. 
o Der etableres et lyssignal mere i syd.
o Ved nyt lyssignal er planlagt forgængerfelt syd for lyssignalet. Det skal 

undersøges om det kan placeres nord for.
o Der etableres en ny overkørsel ved rest. Il-Gabbiano for, at man kan køre 

direkte ud derfra.
o Efter ønsker er der ingen store opholdsarealer
o Højvandssikring udføres med watertubes, som kan lægges ud på ca. 4 timer 

når situationen opstår.
o De eksisterende rønnebærtræer på Kystvejen langs havnen bliver stående. Dér 

hvor der er huller i jorden (ét til to steder), vil der blive plantet nye rønne-
bærtræer for at bevare et sammenhængende udtryk langs Kystvejen.

o Ovenstående forventes færdiggjort i år. Belægningsarbejde samt plantning 
afhænger dog af vejrliget sidst på året. 

8. Renovering af belægningen ved Nordbjærg

 Status

Arbejdet er færdigt og mangelliste fremsendt til entreprenøren. Der var en del mangler, 
hvilke udføres mandag den 2.9.19.
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Budgettet for belægningsprojektet er overholdt.
Afvanding er testet skala 1:1 ved skybrud og viste sig at fungere. Der var en bekymring 
for om afvandingen var tilstrækkelig. 

Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal tages referat af alle møder med 
Nordbjærg.

9. Hellerup Sejlklub ønsker at overtage yderligere et areal af jollepladsen

Hellerup Sejlklub var inhabil under punktet.

Havnebestyrelsen er indstillet på, at Hellerup Sejlklub lejer yderligere areal i 2. række 
foran Kajaklubben, svarende til 5 jollepladser, på samme vilkår som de øvrige klubber 
lejer.

Hellerup Sejlklub tilbydes pladser i det omfang de bliver ledige.

10. Informationsprojekt (bilag vedhæftet)

 Den tidligere besluttede skilteplan blev grundet økonomi ikke gennemført. 
På Skovshoved Havn er der stor efterspørgsel på en bedre skiltning, for at 
man kan finde rundt på havneområdet. 
Vedhæftet følger skilteplan som tidligere besluttet. 

Havnen modtager løbende henvendelser vedr. manglende skiltning på havnen.

Søren Moesgaard har uopfordret udarbejdet et forslag til skiltning på havnen.

Bestyrelsen besluttede, at gå videre med den udarbejdede skilteplan fra Søren 
Moesgaard. Det blev besluttet at oversigtskilte ”light” igangsættes.

Budget for skilteplan blev besluttet til 20 tkr.

11. Ansøgning (bilag vedhæftet)

 Oliver Steindorsson ansøger om lov til etablering af 2 Padel tennisbaner

Havnebestyrelsen behandlede ansøgningen og kan ikke imødekomme denne, idet 
den pågældende aktivitet ikke er direkte havnerelateret.



Oprettet af: Conny Frank (cfra) Sagsnr: EMN-2019-00154
Afdeling: Fællessekretariatet
Dato: 30. oktober 2019 Side 6 af 7

12. Nyt fra Havnefogeden

 Vedr. arbejde omkring hvilke arealer der hører ind under Nordbjærgs plads, 
har havnefogeden udleveret tegning over grunden til Nordbjærg. Samme 
tegning blev på mødet fremlagt for havnebestyrelsen. Der afventes en tilbage-
melding fra Nordbjærg med forslag til, hvilke arealer Nordbjærg ønsker. Disse 
ønsker forelægges havnebestyrelsen. Ved enighed kontaktes landmåler for 
opmåling af det efterfølgende aftalte areal. Når arealet er fastlagt skal leje-
aftalen revideres.

Ved lynnedslag i lys installationen i Skovshoved Havn, blev lysanlæg samt 
elektronik i tankstation brændt af. Udbedring er igangsat, og en del af udgiften 
dækkes af forsikringen minus selvrisiko på 10 tkr. samt minus forsikrings-
selskabets afskrivningstakst. Harddisk til tankanlæg blev også brændt af og 
havnepersonalet er derfor nød til at bede klubberne om kvittering på, hvad der
er købt af brændstof på deres kort. Dette bedes tjekket af pr. 1.1.2019 og 
frem. Fremsend, hvis muligt, kvittering til havnekontoret, ellers estimeres et 
forbrug.

3 lysskabe blev brændt af. Der er 28 lamper, hvor strømmen er gået, og en 
reparation koster ca. 2200,- kr. pr. lampe. Det er meldt til forsikringen, og vil 
blive repareret.

Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes en information ud til bådejerne om 
denne skade, og med besked om, at der handles på situationen. Endvidere 
skal det oplyses, at reservedele afventes og at bådejerne evt. bør tjekke sin 
båd. Det er ligeledes vigtigt at informere om, at der pt. pga. af lynnedslaget 
ikke er lys på molerne.

Havnefogeden har fået et prisoverslag på sikring for lynnedslag af anlæg 
fremadrettet. Prisen er ca. 160 tkr. Punktet skal drøftes på næste bestyrelses-
møde.

Det sydlige fyr på bananen har været ude af drift i 6 uger. Der skal være en 
anordning/en nødplan/back-up løsning, der virker i disse situationer.
Havnefogeden bedes finde en nødløsning, der fungerer.

 Havnepersonalet er i gang med at tildele de 35-40 pladser, der har været 
holdt ledige pga. pæleorms sagen. Bl.a. tildeles pladser til gæstebåde for 
resten af sæsonen med tanke på, at de bliver liggende vinteren over.

 Svømmebanen mellem badebro syd Skovshoved og søbadet lægges længere
ind, ca. 15-20 m fra stensætningen, hvilket er aftalt med Børn og Skole,
Kultur, Unge og Fritid.

 Der er søgt og givet tilladelse til etablering af brand/redningsvej syd for 
tankstationen i Skovshoved. Det er vigtigt, at huske og give beredskabet en 
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nøgle til bommen. Der skal stribes op på vejen foran bommen for at markere
en redningsvej samt forbud om at parkere. Havnefogeden melder tilbage 
omkring pris på opstribning.

 Der er hul i overløbsledningen, der løber under kajakpoloanlægget. Novafos 
undersøger hvordan det kan udbedres.

13. Evt.

Havnefogedens beretning ønskes fremover rykket op efter Økonomipunktet i 
dagsorden.

SBK orienterede om MarinaGuide.dk som har til formål at markedsføre havnene. Både 
i forhold til gæstesejlere, men også målrettet havnens øvrige gæster. Det koster max 
10 tkr at være med. Henvendelsen fra Karin Meulengrath v/MarinaGuide.dk sendes ud 
med referatet. Punktet skal på næste bestyrelsesmøde.

Der skal sendes info ud til bådejerne – en påmindelse – om, at der jf. tidligere skrivelse 
er krav om, at navn og hjemhavn på bådene skal være påført disse (på hæk).

Punktet om Videoovervågning i bestyrelsesprotokollen skal udtages, idet denne er 
udført.

Havnefogeden orienterede om lokalplan 369, hvor indsigelsesfrist var den 29. august
2019. Flg. er medtaget: jolleplads ud mod stranden samt optimiststativet. Lokalplanen 
kan ikke ændres, derfor er det vigtigt at alt kommer med fra start.

Næste Havnebestyrelsesmøde:

Mandag, den 28. oktober kl. 17:00 i Skovshoved Havn


