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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE 

 
 

Referat 
 

fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2016 
afholdt i Skovhoved Havn kl. 17:00 

 

 

 
 

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Ole Dan Jensen (ODJ), Thorkild Pedersen (TP), 
Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME), Sven Felding (SF), Per 
Heegaard (PH – suppleant) Peter Baunsgaard (PB - suppleant), 
Henning Uldal (HUL), Jesper Tjott (JT), Peter Askjær (PAS) 

 
 
Afbud : Jesper Meulengracht (JM), Christian Behnke (CB), 
 
 
Referent  : Conny Frank 
 
 
Dato for referat : 14. oktober 2016 
 
 
 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. august 2016 

 Referat er vedhæftet dagsorden  
 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 
 

o Under punkt 3 ”Økonomi” i 5. afsnit ”I næste års budget skal der gøres 
plads til en vedligeholdelsesplan for Skovshoved Havn og Hellerup 
Lystbådehavn. Denne vil fremkomme fra Arkil A/S.” Dette afsnit 
omformuleres til: 
”I næste års budget skal der gøres plads til udarbejdelse af en vedlige-
holdelsesplan for Hellerup havn. Der vil blive indhentet tilbud fra 3 
rådgivere for vedligeholdelse af Hellerup havn.  
Vedr. Skovshoved havn er en vedligeholdelsesplan indeholdt i afleverings-
forretningen fra Arkil A/S.” 
 

o Det blev præciseret i punkt 14, at havnefogeden sikrer en skriftlig aftale om 
vilkårene for, at ”Runa” har fået tildelt en bådplads i Skovshoved Havn, 
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herunder offentlig tilgængelighed for gæster til ”Danmarks Museum for 
Lystsejlads”. 
 

 
 
2. Nyt fra formanden 
 
Formanden oplyste, at der er modtaget afbud fra: 
 

o Christian Behnke (CB) med fremmøde af suppleant Per Heegaard (PH) 
o Jesper Meulengracht (JM) med fremmøde af suppleant Peter Baunsgaard (PB) 

 
 
Endvidere, at der i forbindelse med tørsejlerpladsen samt Skovshoved Bådereparation 
et igangværende arbejde med udformning af en lejekontrakt. PT har været i dialog  
med Jura herom. Når kontrakten er udarbejdet foreligges denne bestyrelsen samt kano-  
kajakbutikken til orientering. 
 
 
 
3. Økonomi – opfølgning på regnskab 2016 

 Regnskab 2016 - bilag 
 
PAS oplyste, at der er bogført frem til 30. september 2016 og gennemgik herefter  
regnskabet. 
 
For Hellerup havn viser årets forventede resultat et underskud på 6 tkr. og for  
Skovshoved havn et overskud på 165 tkr. 
 
Havnebestyrelsen ønsker sidste års budget opstillet på den nye budgetform for bedre,  
at kunne foretage en sammenligning af budgetterne, dog med den usikkerhed i, at  
havnen ikke var færdig sidste år. 
 
Det blev derfor aftalt, at der udarbejdes en grafopstilling af budgetterne, og at disse  
sendes ud til bestyrelsen snarest muligt tilligemed en budgetlægning. Efterfølgende  
mødes PAS med ODJ samt CB for nærmere drøftelse af budgettet.  
 
På dagsorden til bestyrelsesmødet i december ønskes ”Forelæggelse af budget 2017” 
på dagsordenen. 
 
 
 
4. Tilbagemelding omkring leasingaftale vedr. tankanlæg 
 

Leasingaftalen er nu gennemgået og anlægget er bestilt. 
 
Miljøgodkendelsen er pt. til behandling hos Beredskab samt i Natur og Miljø. 
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Serviceaftale af tankanlægget er med i tilbuddet, men som et særskilt bilag, hvor der 
skal være opmærksomhed på udløb af tilbudsdatoen. 
 
ODJ orienterede om en ny dieseltype GTL, udviklet af Shell, og som er meget miljø-
venlig. Det er en syntetisk diesel, som er lavet på naturgas i stedet for råolie og er 
biologisk nedbrydelig. Den er 87 øre dyrere end alm. diesel. Der skal være opmærk- 
somhed på denne nye type diesel, som er beskrevet i FLID. 
 

 
 

5. Nyt fra Selvforvaltningsudvalget 

 
PT orienterede om, at vedtægter er færdigbehandlet. 
 
Ordensreglementet er i høring hos Trafik- og Byggestyrelsen. 
 
Regler for tildeling af bådepladser er færdigbehandlet. 
 
Havneafgifter blev gennemgået og drøftet. PT noterede sig de fremførte kommentarer 
samt forslag til ændringer. 
 
Der var en drøftelse omkring skiltning vedr. både, joller, trailere o.l., der parkeres på 
land mere end 24 timer, hvor der pr. påbegyndt døgn skal betales en afgift på kr. 100,-.  
 
Overholdes dette ikke, ønskes en skiltning med angivelse af, at overtrædelse koster en 
P-afgift på kr. 650,-.  
 
Det skal undersøges om der kan udstedes P-afgift på kr. 650,- pr. løbende døgn der 
parkeres ulovligt. 
 
Men en sådan skiltning gives der ikke tilladelse til hos Park- og Vej iflg. HUL, der gjorde 
opmærksom på, at Park- og Vej sender P-vagter ud ved anmeldelse af ulovligt langtids-
parkerede trailere andre steder i Kommunen. Det blev besluttet, at Park- og Vej kon-
taktes ved overtrædelse af P-plads reglerne for trailere. 
 
Endvidere blev det besluttet, at kommentarer fra TP samt CB omkring kranen ønskes 
hurtigst muligt. Efterfølgende når materialet er tilrettet, udsendes dette til bestyrelsen til 
orientering samtidig med, at det sendes til Gentofte Kommune. 
 
 
 
6. Status for fredning og lokalplan, Hellerup Havn  
 
HUL orienterede om, at der har været afholdt et møde med Gentofte Kommune, hvor 
TP var mødedeltager. Der ligger stadig et fredningsforslag, hvorfor det er et spørgsmål 
om tid, før der kommer en afgørelse. 
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TP oplyste, at fredningen blev annulleret i juli 2016, idet der er blevet begået væsentlige 
sagsbehandlingsfejl herunder, at der ikke har været afholdt møde med Gentofte 
Kommune.  
 
TP har sidenhen sammen med Gentofte Kommune deltaget i et møde med Slots- og 
Kulturstyrelsen. Dette møde var en stor udfordring, idet der på mødet ikke var en 
konstruktiv dialog parterne imellem samt endvidere, at Kommunens ønske om 
realiteterne for en evt. fredning ikke blev imødekommet. 
 
 
 
7. Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn 

 Status fra belægningsudvalget 
 
Hellerup Havn 
 
Belægningsarbejde igangsættes i Hellerup Havn, dvs. fase 1 og 2.  
Der henstår pt. 272 tkr. i budgettet til belægningsarbejder. Kørevejen ud til stranden,  
syd for Rosenhaven, ønskes prioritet, idet brostensbelægningen er meget dårlig. Det  
blev aftalt, at havnefogeden undersøger hvad det koster, at få fjernet brostensbelæg- 
ningen på kørevejen, og i stedet få lagt lerholdigt grus på stabilt grus. 
 
 
Skovshoved Havn 
 
Park- og Vej er ansvarlige for det grønne område ifh. til den nye havn. I lokalplanen er  
angivet, at der skal plantes 4 rønnetræer, hvilke plantes samme sted som tidligere.  
 
 
 
8. Vedligeholdelsesplan til Hellerup Lystbådehavn 
 

HUL orienterede om, at der indhentes tilbud på udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan 
af Hellerup Havn fra 3 firmaer: 
 

o Rambøll 
o Cowi 
o Sweco 

 
 
Arbejdet forventes startet op i 2017. 
 
Der meldes tilbage om status på næste bestyrelsesmøde i december. 
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9. To do lister 

 Status 
 

Der var enighed om, at ”To do listerne” er et godt opfølgningsværktøj.  
 
Havnebestyrelsen besluttede, at der skal datoer på for opfølgning af opgaverne ligesom 
udførte projekter skal fjernes fra listerne. 
 
Listerne skal tilsendes havnebestyrelsen sammen med dagsordenen. 
 
Der blev stillet et forslag om fx at afsætte en mandag formiddag, hvor personalet samlet 
prioriterer oprydningsarbejder i havnene. 
 
 
 
10. Status på indsats i Hellerup Havn 
 
Der har været afholdt møder omkring indsatsen i Hellerup Havn, hvor mødedeltagerne  
har været PT, TP samt HUL. 
 

 
 

11. Stejleplads Skovshoved 

 Drøftelse af hvad arealet skal bruges til 
 

Havnefogeden oplyste, at området er havnens og det blev besluttet, at oprette et ud-  
valg, der til næste bestyrelsesmøde præsenterer et idéoplæg om, hvad området kan  
benyttes til. 
 
Udvalget består af: 
 
ODJ 
PB 
SF 
 
 
 
12. Politik for trailerpladsudlejning 

 Takst for klubbers trailere 
 

Klubberne skal have oplyst, hvor meget det koster, at have en trailerbåd stående. 
 
ME samt ODJ undersøger priserne og melder tilbage om prisniveauet på næste bestyr- 
elsesmøde. 
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13. Renovering af tag over KKE/Skovshoved Bådreparation 
 

Der er indgået en 10-årig lejekontrakt. 
 
Bestyrelsen besluttede, at udføre en udskiftning af tagpap på bygningen til ca. 80 tkr. 
 
 
 
14. Status på skilteprojekt 

 
Bestyrelsen besluttede at bruge 100 tkr. på skilteanvisning til toiletter samt til de 
næringsdrivende. 
 
Udgiften påhviler havnen. 
 
Der er en igangværende udarbejdelse af en skiltemanual for havnene. 
 
Havnefogeden samt SF drøfter det videre forløb omkring skilteprojektet. 
 
 
 
15. Evt. opstilling af container i Sandslottets gård 
 
ME ønskede oplyst om opstilling af en 20 fods container i Sandslottets gård kræver  
beklædning. 
 
Så længe gården er indhegnet/lukket af, kræves der ikke beklædning af containeren. 
 
 
 
16. Skure Skovshoved Havn – venteliste 2016 

 Venteliste 

 Tildelte skure 
 

Administrative regler for tildeling af skure i Skovshoved havn ønskes udarbejdet. 
 
Man kan få et skur tildelt når man har en båd liggende i havnen. 
 
Arver man bådpladsen har man også mulighed for at arve skuret. 
 
Det er konstateret, at de tomme skure ikke er udlejet efter dødsfald. 
 
Det blev besluttet, at TP udarbejder retningslinjer for tildeling af skure. 
 
Efterfølgende gennemgåes ventelisten. 
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17.  Mobilehomes på Skovshoved Havn 
 

Det blev besluttet, at mobilehomes kun må stå på havnen i forbindelse med stævner,  
hvor en plads vil blive anvist.  
 
Herudover skal der være forbud mod mobilehomes på havnen. 
 
Dette skal omformuleres i takstregulativet. 
 

 
 
18. Nyt fra Havnefogeden 

 
Havnefogeden orienterede om, at en tidsbegrænset kontrol til kranen vil koste 30 tkr. pr. 
kran. 
 
Nogle brugere glemmer at lukke skabene, ligesom der er flere om en nøglebrik mv. 
 
Havnebestyrelsen besluttede, at se tiden an med hensyn til problemets omfang. 
 
Omkring problematikken med overnattende ”gæster” på toiletterne er der indhentet 
priser på 4,5 tkr. pr. kodelås. Koden oplyses ved køb af billet. 
 
Der kan ikke sættes kodelås på offentlige toiletter. 
 
Havnebestyrelsen besluttede, at afvente og se om problemet med overnattende gæster 
fortsætter. 
 
Havnefogeden er blevet kontaktet af Det Kongelige Teater, der har en kopi af Skouser 
konen stående i 1:1 størrelse. Materialet er flamingo og den skal derfor stå indendørs. 
Det Kongelige Teater vil gerne donere figuren til Skovhoved Havn.  
 
Havnebestyrelsen ønsker at modtage figuren og vil finde et passende sted at opstille 
den. 
 
 
 
19. Evt. 
 
ME er blevet kontaktet vedr. evt. opsætning af et overvågningssystem i Skovshoved 
Havn. Der er blevet spurgt om Skovshoved Havn vil være referencehavn. Det er en ny 
teknologi, hvor en føler placeres ved hver båd som kan vise, hvor højt/lavt båden ligger i 
vandet og meget andet. Der skal udelukkende leveres strøm til systemet. Pt. er 
Marselisborg Havn referencehavn. Det blev besluttet, at havnefogeden tager kontakt til 
XX firmanavn-Jesper? og giver den fornødne tilladelse. 
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SF orienterede om Havneforum i Skovshoved Havn, hvor alle klubber incl. Hjemme-
værnet samles en gang årligt for at drøfte hvordan det går. Alle møder op, og der er stor 
ros omkring den måde havnen forvaltes på.  
 
Endvidere, at Gentofte Kommune er i gang med at optimere brugen af klublokale. 
Aktuelt at Havmændene skal dele lokale med Tri-Klubben. I den forbindelse har 
Kommunen udbedt sig informationer om, hvordan og hvor ofte nøglekort bruges. Dette 
opfattes som en form for overvågning. Havneforum går i dialog med Kultur, Unge og 
Fritid herom.  
PT oplyste samtidigt, at der er rykket vedr. tidligere henvendelse til Kultur, Unge og 
Fritid. 
 
Hjemmeværnet mangler lokaler, og her er en fin ordning fundet, idet SKS har tilbudt lån 
af lokale når behovet opstår. 
 
TP ser et problem i, hvis yderligere kyststrækning skal reserveres til en bestemt type 
brugere, da en stor del af kommunens kyststrækning allerede i dag er reserveret til 
forskellige typer vandsport. 
 
Et tilbud på ombygning af traileramper på kr. 300 tkr. ligger hos Mette Mie Nielsen (MN), 
hvilket PT tager kontakt til MN om. 
 
Havnefogeden oplyste, at Hjemmeværnet midlertidigt har fået forlænget lejeaftalen i 
Skovshoved Havn.  
 
TP påpegede, at Marinehjemmeværnet i Hellerup Havn på 6. år ikke er flyttet ud af de 2 
store garager, der er fyldt op med diverse materiel. 
 
Endvidere blev sandvandringen vedr. uddybningen ved Charlottenlund Søbad bragt op. 
Sandet dumpes kystnært og rammer sejlrenden ved Hellerup Havn. 
 
Sandvandring ønskes på som et dagsordenpunkt på næste bestyrelsesmøde i 
december. 
 

 
 


