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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

af bestyrelsesmøde den 13. juni 2017
i Skovshoved Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Ole Dan Jensen (ODJ), 
Jesper Meulengracht (JM), Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt 
(ME), Sven Felding (SF), Thorkild Pedersen (TP), Henning Uldal 
(HUL), Jesper Tjott (JET), Peter Askjær (PAS)

Afbud : -

Referent : Conny Frank

Dato : 15. juni 2017

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. april 2017

 Referat er vedhæftet dagsorden 

Der var en drøftelse omkring containerbeklædning samt afregning for leje af areal i 
Palladiumgården ved Hellerup Sejlklub. 

Der blev henvist til tidligere beslutning i Havnebestyrelsen vedr. containerbeklædning.

Som beskrevet i referat fra møde den 4. april 2017 tilfalder opkrævning af leje for både i 
Palladiumgården Selvforvaltningen. Det er Hellerup Sejlklub, der fastsætter lejen pr. m2

i Palladiumgården.

Referatet blev herefter godkendt.
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2. Nyt fra formanden

Lejekontrakter for Skovshoved Yachtværft, Nordbjærg’s café samt tørsejlerpladsen er
nu udarbejdet, og vil blive forelagt havnebestyrelsen i henhold til gældende regler efter 
modtagelse fra jura. 

ME rykker hurtigst muligt kommunen for svar vedr. klubbens containere, idet KS/KDY
har ansøgt kommunen om permanent byggetilladelse til et langhus el. lign., men endnu 
ikke modtaget en tilbagemelding.

Yachtværftets containere bliver beklædt. Siden sidste havnebestyrelsesmøde er 
Yachtværftet blevet informeret om, at containerne må stå ved siden af hinanden, samt 
at de skal søge om byggetilladelse, hvilket gøres når kontrakt er modtaget.

Park og vejchefen har haft møde med Axel Miethe vedr. Marinehjemmeværnets garager 
ved Hellerup Havn. MHV gjorde ved mødet opmærksom på, at der ligger en aftale om,
at kommunen har stillet de to garager i Palladiumgården til rådighed, som erstatning for 
faciliter/bademesterboligen på Bellevue, som MHV fraflyttede i slutningen af 90’erne.
TP er i besiddelse af en gammel aftale, hvilken videreformidles til park- og vejchefen, 
som følger op på MHV’s garager/containere i Hellerup.

Hjemmeværnets blå containere ønskes flyttet samt beklædt iht. aftale, ligesom der skal 
indhentes byggetilladelse. JET fremkommer med forslag til placering og PT samt JET 
aftaler nærmere herom.

3.  Økonomi 

 Økonomioversigt 2017
 Plan for afskrivninger

Budgettet afspejler en samlet overskridelse på nogle få tusinde kroner.

Der ligger 3 elementer for Hellerup Havn, hvor der er korrektioner siden sidst

o Indtægtssiden i Hellerup Havn foreslås sat op, idet ny belægning gav 
mulighed for at få lidt flere og større joller ind.

o Budgettet på håndværkersiden revideres op til 580 tkr., idet de 530 tkr. går 
til belægningsprojekt.

o Kontor mv. kontoen øges med 7 tkr. på grund af investering i 
smarttelefoner til medarbejderne for at kunne tilgå havnebasen.

For Skovshoved Havn er der store både, der ikke ligger der i år, hvilket har givet noget 
ekstra plads til udlejning af bådpladser og derved flere indtægter til havnen.
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Fra politisk side er der udtrykt ønske om, at havnenes afskrivninger skal varetages i 
lighed med de øvrige initiativer, der nu tages på andre områder af kommunen. Se 
særskilt notat om ”Havnenes afskrivninger” vedhæftet dagsordenen.

4. Status projekt ny havn herunder ramper v/havnefogeden

På grund af tekniske problemer med bomme indføres pr. 14. juni det gamle 
opkrævningssystem indtil bommene fungerer. Dette skyldes leveringstid på mobilePay. 

Systemet forventes klart i løbet af 3 uger, og der vil i denne periode løbende blive 
foretaget kontroller.

Jollerampen forventes færdig i sommerferien, hvorfor den i sommerferien vil være 
lukket i ca. 3 uger.

Der har været 1 års gennemgang og det er småting, som fx vandrenden der afventer. 
Ellers er man i øvrigt i mål.

5. Stejleplads Skovshoved 

o Græsset er sået.

o Der er indgået aftale med Thomsen’s Anlæg og Haveservice om montering af 
stejlere. 

o De første 12 stejlere er udført. 

o Budgettet er overskredet med kr. 3000,-.

o Der blev udleveret en skitse over stejlepladsen og det blev foreslået, at Park og 
Vej varetog beplantningsdelen.

6. Belægninger

 Skovshoved Havn

Projektering og udførelse på Sydkajen er igangværende for de midler der henstår på 
belægningskontoen.

Den midlertidige belægning ved toilet nord er færdig.
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En aftale med Nordvand er indgået, dvs. der udføres ny asfalt om Pumpestationen når 
byggeriet er færdigt i august 2018.

Der bliver streget P-pladser op på område nord for Klubrestaurant, midtermole samt 
rampeanlæg i Syd den 14.6.17 til max antal P-pladser.

 Hellerup Havn 

Belægningsprojektet i Hellerup er færdigt.

Men der mangler færdiggørelse af lunker samt såning af vedligeholdelsesfrit græs. TP 
har gjort Steen Himmer opmærksom herpå, hvilket der følges op på.

HUL orienterede om, at der var planlagt ny belægning på Strandparksvej, men at dette 
sandsynligvis bliver forsinket af, at noget af fortovsarealet tilhører private matrikler på 
vejen. Derved er det ikke Park og Vej’s areal. En forhandling pågår med grundejerne
om ejerskab til fortovene, idet fortovene skal udføres før ny belægning kan lægges på
vejen.

7. To do lister

 Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver
 Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Det blev aftalt, at de punkter som skal stå på to-do-listerne, skal være større projekter, 
dvs. de almindelige daglige vedligeholdelsesopgaver ikke skal fremgå af listerne.

JET vil gennemgå listerne og trække de små dagligdagsopgaver ud.

Der henstår færre trailere på midtermolen, idet de registreres med mærker, hvilket 
brugerne er blevet opmærksomme på. En tom trailer med nummerplade må henstå i 24 
timer. Herefter skal der skilt på om at den ikke må henstå der længere, samt at der kan 
opkræves kr. 100,- i bøde pr. døgn jf. taktsregulativet.

Der blev gjort opmærksom på, at der på Skovshoved Havn skal bygges ekstra 
kajakstativ på jollepladsen, jf. tidligere beslutning.

8. Vedligeholdelsesplan til Hellerup Lystbådehavn

 Status på indhentning af tilbud for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for 
Hellerup Havn  
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Vedligeholdelsesplan er modtaget, men ej gennemgået med CB samt TP, hvilket vil 
blive aftalt.

9. Videoovervågning

Der har været afholdt møde med jurister hos Gentofte kommune.

Der ses pt. på andre muligheder end videoovervågning i havnene.

Det skal undersøges hvor meget det koster med grundetablering af kabler, 
nummerpladescanner mv.

For at kunne danne sig et overblik, ønsker PT en liste tilsendt over hændelser såsom 
tyveri, brandstiftelse, sænkning af både samt voldelige overfald.

10.  Adgangslejder ved høje broer

Prisen for adgangslejder er kr. 4750,- incl. moms for den adgangslejder, der er valgt.

Der vil gå ca. 3 uger fra bestilling af lejder under forudsætning af, at der bestilles 3 styk
af gangen.

Havnebestyrelsen besluttede at:

o Bådejer kan leje en stige for kr. 3000,-.

o Stigen flyttes med bådejer, hvis man flytter plads internt i havnen.

o Flytter bådejer til anden havn tilfalder stigen Skovshoved Havn.

11.  Vandscootere

Vandscootere i havnen kan ikke afvises, med mindre der tilbydes et alternativ.

I Skovshoved Havn er det besluttet, at der ikke må sejles på vandscooter i havnen. Sø-
sætning af vandscooter må kun foregå fra udvendig søsætningsrampe i Syd.

Regeringen har pr. 1. januar 2018 besluttet, at vandscootere skal have nummerplade 
på, derved vil man kunne udskrive bøde.

Der mangler en klarhed i søvejsreglerne om, at vandscooter ikke må lave opvisning lige 
uden for havnene.
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Det blev vedtaget at lægge en bøje 300 meter ude i vandet med oplysning/skiltning om, 
at bøjen er 300 meter ude samt at det er dér, vandscooterne skal ud. Det er vigtigt med 
en god skiltning.

JET har været i kontakt med Søfartsstyrelsen for at få regler oplyst for vandscooter med 
bræt på. Umiddelbart er fortolkningen, at de må sættes i vandet og bevæge/transpor-
tere sig vinkelret ud til de 300 meter fra kysten.

I Hellerup Havn ønskes ingen skiltning, idet der pt. ikke er problemer med vand-
scootere.

12. Fortolkning af regler for tildeling af plads i Havnene

 Korrespondance med jura vedhæftet

Havnebestyrelsen besluttede:

o Er man som bådejer registreret med en bådplads i enten Hellerup eller 
Skovshoved Havn, kan man ikke også stå registreret som partsejer af 
bådplads i den anden havn.

o Der må max. være registreret én båd i en havn.

o Der skal foretages nogle konsekvensrettelser i reglerne.

Endvidere blev det besluttet, at CB og JET holder møde herom og tilretter reglerne. 

Efterfølgende sender PT materialet til kommentering hos jura i kommunen. Der ønskes 
en forenkling af reglerne.

Det er den fortolkning der tillægges, og som skal godkendes hos kommunen.

13. Nyt fra Havnefogeden

Havnefogeden orienterede om personalesituationen:

 Lars går på barselsorlov den 16. juni.
 Der er ansat 2 aktiverede på i alt 30 timer til at tømme affaldsbeholdere 

på Skovshoved Havn.
 Claus har fået sin finger i klemme i en dør, og er nu sygemeldt i 8 uger.

Dette betyder et personaleproblem, idet havnen er underbemandet i højsæsonen.
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Havmændende/søspejderne har sendt en ansøgning om at øge m2 pladsen med 8 m2 

for at lægge en større båd til på samme plads. De bruger en plads mindre end de er 
tildelt.

Når ekstra plads ikke benyttes i 2 år bortfalder den.

Klubberne skal betale for de ekstra m2 de ønsker yderligere.

Nogle borgere boende omkring Hellerup Havn har rettet henvendelse vedr. støj på 
høften, såsom høj musik mv.

Havnefogeden har undersøgt hvor meget det vil koste med vagtrundering ml. kl. 10-01, 
og prisen er kr. 160,00 pr. besøg.

Det blev besluttet, at øge vagtrunderingen i en måned, for bl.a. at være på forkant vedr.  
støj/musik ifb. med de kommende studenter-kørsler.

Der har været afholdt Ren Havn Kampagne i samarbejde med Affald og Genbrug 
forrige weekend, hvor en del mennesker kiggede forbi. Arrangementet forløb godt, og 
der er ønske om at afholde arrangementet igen til næste år.

14. Evt.

ODJ spurgte om skurreglementet er sendt ud til skurlejerne. Dette undersøger 
havnefogeden og sender det ud, hvis ikke det allerede er udsendt.

Endvidere sender havnefogeden opkrævning af skurleje ud.

ODJ henviste til sidste bestyrelsesmøde i april måned, hvor der skulle foretages en 
opfølgning på de tomme skure på havnen samt, at der skulle sendes brev ud til de 
skurlejer som ikke er berettiget til at leje et skur. Havnefogeden orienterede om, at 
denne opfølgning er sket.

ODJ gjorde opmærksom på, at skur 8 ikke har været udlejet i 5 år. Havnefogeden 
informerede om, at der er indgået aftale om, at skuret udlejes til Nordbjærg, der afgiver 
et skur og får et andet (skur 8). Denne disposition var Havnebestyrelsen ikke enig i, idet 
det ikke er acceptabelt at et skur overflyttes til erhverv. Skurene er tiltænkt grej til 
bådejerne. Det skal derfor meddeles Nordbjærg, at havnebestyrelsen ikke er enig i 
havnefogedens beslutning. 

SF oplyste, at Havneforum ikke er i enig i beslutningen om, at der er givet lov til at 
triathlon svømmerne starter ud på jollerampen fra kl. 06:30 til 07:00 ved deres 
arrangement i juni måned. Denne beslutning er havnebestyrelsen ligeledes ikke enige i.

Fremadrettet ønskes havnebestyrelsen involveret i disse beslutninger.
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CB oplyste, at Hellerup Sejlklub etablerer nye optimistpladser på jollerampen. Udgifter 
til materiale dækkes af havnen, og de fremtidige lejeindtægter tilfalder havnen.


