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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

af bestyrelsesmøde den 12. december 2017
i Hellerup Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Ole Dan Jensen (ODJ), 
Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME), Rasmus Knude (RK), 
Sven Felding (SF), Jesper Meulengracht (JM), Henning Uldal 
(HUL), Jesper Tjott (JET), Lisa Sterby (LSB)

Afbud : -

Referent : Conny Frank

Dato : 19. december 2017

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. oktober 2017

 Referat er vedhæftet dagsorden

Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra formanden

Der har været valg til bestyrelsen for 2018 og bestyrelsesoversigten for 2018 blev
gennemgået og flg. oplyst:

 Thorkild Pedersen, Hellerup Sejlklub, er udtrådt sommer 2017.
 Christian Behnke, Hellerup Sejlklub, udtræder ved årets udgang 2017.
 Jesper Meulengracht, Skovshoved Sejlklub, udtræder ved årets udgang 

2017
 Kim Lyngbek, Skovshoved Sejlklub, udtræder ved årets udgang 2017

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde i 2018.
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Datoforslag til havnebestyrelsesmøder i 2018 blev udleveret.

3.  Økonomi 

 Økonomioversigt 2017 (bilag vedhæftet)
 Budget 2018

Økonomioversigten blev drøftet.

 Underskuddet i Hellerup havn på 566 tkr. skyldes primært belægningsprojektet.
Her forventes 600 tkr. givet fra Park og Vej, se endvidere note 2 i oversigten. 

 Posten ”Udgifter pladsleje” dækker driften for bådpladser. Teksten tilrettes, så 
der er overensstemmelse mellem ordlyd for havne i alt og opgørelsen for hver 
enkelt havn.

 Skovshoved Havn, indtægter – øvrige. Her blev der spurgt til posten ”Salg af el”, 
hvor havnefogeden orienterede om, at dette drejer sig om regninger, der er sendt 
ud vedr. bådenes elforbrug. Posten reguleres inden årets udgang. 

 Det blev vedtaget, at posten ”anoder – Skovshoved Havn” skal drøftes i 
økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen overvejer mulig opstilling af 
omkostningsbaseret regnskab, der kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtog budget 2018 som et foreløbigt budget indtil den nye bestyrelse er 
samlet i det nye år.

4. Belægninger

 Skovshoved Havn
o Sydkaj

Belægningen på sydkajen ud for stejleplads og Bedding er under omlægning og
forventes færdig i denne uge. 

Belægning bag toiletbygning er renoveret så adgangsforhold er i orden og handicap-

venlige. 

Den store lunke på det syd østlige hjørne af midtermolen bliver fyldt op når der kommer 

en tør periode.
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 Hellerup Havn
o Trekant ved stranden

Asfalt belægning mellem rosenhaven og stranden har fået et nyt slidlag og fremstår nu 

pæn igen. 

Hellerup Sejlklub ønsker anden arealdeling end de cykelstativer der stod som 

afgrænsning mellem jolle og resten af trekanten. Havnefogeden afventer udspil fra 

Hellerup Sejlklub til hvordan arealdelingen ønskes.

De registrerede lunker på jollepladsarealet forventes udbedret i forbindelse med 1 års
gennemgangen.

5. To do lister (bilag vedhæftet)

 Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

”Cykelstativ ved Hellerup Kajaklub” skal fjernes fra listen.

 Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver 

”Fjernelse af skur ved kajakbutik udføres maj” – her skal årstal 2018 tilføjes.

”Montere lys på molehoveder forventes udført” – her skal der stå nov.17/ feb.18. Når 
forventet udført dato overskrides skal den nye dato fremgå af listen.

Tilføjes til to-do-listen ”Placering af cykelstativer”.

Følgende punkter skal prioriteres: pkt. 2 ”Fjernelse af skur ved kajakbutik samt pkt. 3 
”Bygge miljøstation”.

”Støbning af beton på jollerampen” udgår. I stedet opsættes et skilt om ikke at køre på 
jollerampen, for at tydeliggøre kørsel forbudt på jollerampen.

For begge havne gælder det, at forventet udført dato skal være ajourført når listen 
sendes ud til bestyrelsen.

Havnefogeden ønsker, at bestyrelsen prioriterer punkterne på to-do-listerne.
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6. Vedligeholdelsesplan til Hellerup Lystbådehavn

 Status på vedligeholdelsesplan for Hellerup Havn
o Udsættes til første møde i det nye år

7. Problemer med pælenes styrke – Skovshoved Havn

En pæl knækkede sidste weekend i oktober. Her opdagede havnepersonalet, at der var 
spor efter orm i pælen.

Efter en juridisk vurdering af, hvordan sagen skulle håndteres, sendte havnepersonalet 

en mail ud til alle bådejere, der på det tidspunkt havde både liggende i Skovshoved.

Her blev bådejerne informeret om mistanke til pælenes styrke, og at de derfor skulle 

tage forbehold herfor. Herefter er der blevet foretaget en dykkerundersøgelse af 18 

pæle hvor der blev fundet spor efter pæleorm i 16 af pælene. Havnepersonalet er pt. i 

gang med at lave trækprøver på 30 pæle (forskellige steder i havnen), for at se hvor 

meget styrke der kan forventes at være tilbage i pælene. Når der er dannet et overblik 

over dette, sendes yderligere en mail ud til alle pladslejere i Skovshoved, der informerer 

om problemets omfang. 

Sideløbende arbejdes der på højtryk fra juridisk afdeling for at få afklaring på, hvordan 

problemet bedst afhjælpes samt finde en placering af ansvar. Det er juras holdning, at 

der ikke kan ventes på en langtrukken tvist om ansvar. Så snart den rigtige løsning er 

fundet bliver arbejdet sat i gang, uagtet om et ansvar er placeret.

Sejlklubberne bør have samme information, det er vigtigt, at det er samme meddelelse 

der tilgår/kommunikeres ud til brugerne i havnen. 

Der bør kort kommunikeres ud omkring pæle-problemet. Det drejer sig om de indre 

molehoveder og pæle.

8. Videoovervågning af havne (bilag)

 Opgørelse fra Nordsjællands Politi på tyveri/hærværk/overfald/trusler
 Tilbud på videoovervågning

Der blev orienteret om forslag til etablering af et videoovervågningssystem med 28 
kameraer i område syd.

Der blev spurgt til overvågning i område nord.
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Iskiosken samt Rest. Gabbiano har deres eget overvågningssystem.

Det skal overvejes om restaurant Sejlklubben skal overvåges, ligesom der er ønske om 
indhegning af et område i nord eller at betragte et område som privat, hvorved JM 
vurderede at overvågning da er lovlig.

Ved fredags-morgenmøderne blandt de erhvervsdrivende på havnen, er der ønske om 
kameraovervågning i den nordlige del af Skovshoved Havn.

Bestyrelsen besluttede, at 

o Planen for, hvor kameraerne skal placeres ønskes revideret.

o Det skal undersøges om de erhvervsdrivende kan være med til at betale for 
opsætning af videoovervågningen.

o Der skal indhentes en pris for indhegning af et område i den sydlige del.

9. Kite surfing ud for Hellerup Havn

 Drøftelse af borger henvendelse vedr. sikkerheden ud for Hellerup Havn

Bestyrelsen har behandlet henvendelsen fra borgeren. Bestyrelsen kan ikke regulere på 
området.

Endvidere blev en henvendelse fra en surfer behandlet og det blev besluttet, at Park og 
Vej, Gentofte Kommune besvarer denne henvendelse.

10.Trafikregulerende bomme i sydenden / Skovshoved Havn

Opsætning samt placering af 3 mekaniske/manuelle bomme blev drøftet.

Konklusionen blev, at ME samt ODJ mødes og fremkommer med et nyt forslag til 
havnebestyrelsen.

11.Havnebestyrelsens holdning til plastopsamling i Skovshoved Havn (bilag 
vedhæftet)

Bestyrelsen vedtog opsætning af ”Projekt Sæl” vedr. plastopsamling på havnen.
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Placering af sælen vil være på den sydlige del af havnen oppe ved bænkene på 
promenaden.

Det skal sikres, at sælen er sikkerhedsgodkendt.

12.Nyt fra Havnefogeden

Der har været en arbejdsskade, hvor en medarbejder fik klemt sin finger under en pæl 

og har været sygemeldt i 4 uger. Medarbejderen er tilbage på arbejde igen mandag, 

den 18.12.17.

Derudover har en medarbejder orlov i forbindelse med operation af sit barn. Han er 

fraværende i 3 uger.

Det har lagt et pres på den ene tilbageværende praktiske medarbejder, hvorfor der ikke 

er udført særlig meget på to-do listen. Vi har prioriteret at få undersøgt så meget som 

muligt i forhold til pæleproblemet.

Der er ansat 2 personer til at montere rednings-tovværk rundt i hele Skovshoved. De er 

godt i gang, men er pt sat i gang med at hjælpe med at trækteste pæle. Det var 

forventet, at de skulle fratræde ved årsskiftet, men har fået forlænget 3 uger ind i det 

nye år. De fratræder derfor d.19.01.18.

Sandslottet:

Taget på den høje del af sandslottet bliver renoveret med isolering og nyt tag.

De fleste vinduer bliver udskiftet. Fyret og den indvendige varmeinstallation bliver 

udskiftet når der er kommet gas frem til bygningen.

Dokumentation:

Skovshoved Havn:

 Den 4/9 2017: Udsendelse af Ændring og regler samt anmodning om 

dokumentation for ejerskab og gældende ansvarsforsikring modtaget –

udsendt til ca. 530 bådpladslejere

 Den 1/11 2017: Reminder for dokumenteret ejerskab og gældende 

ansvarsforsikring - udsendt til ca. 252 bådpladslejere

 Den 4/12 2017: Status – savner stadig svar fra ca. 95 bådpladslejere
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Hellerup Havn:

 Den 4/9 2017: Udsendelse af Ændring og regler samt anmodning om 

dokumentation for ejerskab og gældende ansvarsforsikring modtaget –

udsendt til ca. 63 bådpladslejere

 Den 17/11 2017: Reminder for dokumenteret ejerskab og gældende

ansvarsforsikring - udsendt til ca. 30 bådpladslejere

 Den 4/12 2017: Status – savner stadig svar fra ca. 20 bådpladslejere

Ikke alle de modtaget dokumentationer er komplette, idet bådejerne kun har sendt dele 

af de ønskede informationer, hvilket vi kan trække en separat liste for.

13.Evt.

Følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2018 blev vedtaget:

 Tirsdag, den 6. februar

 Tirsdag, den 10. april

 Tirsdag, den 12. juni

 Tirsdag, den 28. august

 Tirsdag, den 23. oktober

 Tirsdag, den 11. december

SF oplyste om en henvendelse vedr. serverkapaciteten på havnen, hvor der er fejl vedr. 
låse/nøgler mv. Havnefogeden undersøger og melder tilbage til SF.

ME efterlyste vedligeholdelsesrapporten fra Skovshoved Havn, idet denne ikke 
foreligger. Udarbejdelse af denne rapport koster kr. 175.000,-, og vil ikke blive rekvireret 
jf. tidligere beslutning.

RK gjorde opmærksom på, at den nye persondataforordning træder i kraft den 25.maj 
2018. 

HUL oplyste, at Gentofte Kommune’s it-politik er gældende på området herunder den 
nye persondataforordning.


