MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES
HAVNE

Referat
fra bestyrelsesmøde den 20. oktober 2015
afholdt i Hellerup Havn kl. 17:00
Mødedeltagere

:

Per Blinkenberg-Thrane (PT), Sven Felding (SF), Erik Friis (EF).
Ole Dan Jensen (ODJ), Thorkild Pedersen (TP), Johnny Petersen
(JP), Per Heegaard (suppleant), Lone Billehøj (LBIL), Jesper Tjott
(JT), Mette Mie Nielsen (MN), Cliff Beckmann (CSB)

Afbud

:

Christian Behnke (CB), Mads Ehrhardt (ME),

Referent

:

Conny Frank

Dato for referat

:

22. oktober 2015

1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2015
 Referat er vedhæftet dagsorden
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
Formanden har modtaget bemærkninger fra bestyrelsesmedlemmer til dagsordenen,
hvilke bringes op under de relevante dagsordenpunkter.
Bølgeforholdene i den nye havn er mærkbart forbedret. De store bølger fanges af de
nye bølgebrydere, det har været en god investering.
Pejling vedr. bundforholdene ud for kysten mellem Charlottenlund Fort og Hellerup
Havn er ikke foretaget, dels på grund af vejret og dels på grund af travlhed. Endvidere
har ”Søster” tabt skruen, en ny er bestilt og forventes modtaget om 8 uger.
Der skal foretages en pejling fra Kysten til ”det mørke vand”.

Oprettet af: Conny Frank (cfra)
Afdeling: Fællessekretariatet
Dato: 15. december 2015

Sagsnr: EMN-2015-01200
Side 1 af 5

3. Økonomi
 Budgetopfølgning 2015, bilag
 Budgetforslag 2016, bilag
Budgetopfølgning 2015 blev gennemgået.
o Det blev aftalt, at opkrævninger for fastliggere skal sendes ud tidligere på året i
forhold til i år, hvor de blev sendt ud i oktober måned.
o Pr. 15. oktober 2015 udestod 36 restanter til et samlet beløb på 790 tkr.
o Pr. 10. november 2015 udestod 28 restanter til et samlet beløb på 638 tkr.
Budgetforslag 2016 blev gennemgået.
o Post 120 Håndværker, er mindre fordi havnepersonalet selv udfører en del
arbejde.
o Post 130 Varekøb, indeholder bl.a. køb af materialer til arbejdet havnepersonalet
udfører.
o Det blev aftalt, at budgetforslag 2016 skal på næste dagsorden til
havnebestyrelsesmødet den 8. december 2015.

4. Orientering om Projekt Ny Havn
o
o
o
o
o
o

I uge 43 kommer der betonlægning på molerne.
Kystindfatningen er i gang.
Terrænarbejder, træer, blomster mv. skal være udført til sæsonstart.
Tilbudsfristen på leje af erhvervsmål i syd er forlænget til den 2.11.2015.
Det skal være færdigt til den 1. april 2016, hvor den nye sæson starter.
Indvielse den 22. maj 2016.

Der blev gjort opmærksom på en mangelfuld ukomplet stensætning på strækningen
mellem Skovshoved havn og Charlottenlund Søbad. Park- og vejchefen undersøger
hvor lang en strækning det drejer sig om, og melder tilbage.
Der blev spurgt til en status på saunahuset samt hvordan driften skal organiseres.
Der er udfordringer med bygning af saunahuset, der arbejdes på sagen og pt. indhentes
tilbud. Saunahuset skal være en selvstændig forening, hvortil alle har adgang.

5. Nyt fra Selvforvaltningsudvalget
 Fremlæggelse af oversigt over rabatterede pladser
Der pågår forhandlinger med Skovshoved og KDY. Den seneste rabattildeling fandt
sted i 1997.
Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde midt i november måned, hvor
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eneste punkt på dagsordenen er gennemgang af selvforvaltningsaftalen.
Der blev fremsat ønske om at paragraf 6, stk. 9 vedr. betaling af fremtidige klubpladser
kommer på som punkt til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.
Det blev oplyst, at der står 300 på venteliste, 148 sejlbåde, 90 motorbåde og resten er
”ved ikke”.
SKS har fremsat forslag om, at der sendes en generel skrivelse ud til alle på Ventelisten
om ledige pladser, hvor udvælgelse går efter anciennitet.
Bestyrelsen vedtog dette forslag.

6. Info fra Containerudvalget
 Fremlæggelse af bearbejdede tegninger
Den på tegningerne viste listedækning på containerne giver et pænt udtryk, hvilket de
øvrige huse på havnen måske også bør få, for at give et pænt ensartet udtryk.
Omkring opsætning af containerne skal der søges dispensation hos kommunen, når
opstillingen ønskes i længere tid end 6 uger, og opsætningen er udenfor byggefeltet,
hvilket der er tale om her.
Dispensationen skal begrundes med at klubberne skal drive deres virksomhed på
stedet. Det blev foreslået, at det kommer til politisk behandling i Byplan-udvalget,
således at det bliver afklaret. Placering skal ses på i forhold til byggefeltet. Der aftales
nærmere herom.

7. Restaurant Gabbiano vedr. affaldscontainer
 Affaldsplan for Skovshoved Havn, bilag
Det blev aftalt, PT samt havnefogeden besigtiger området med henblik på en endelig
afklaring på næste bestyrelsesmøde den 8. december 2015.
 Ansøgning vedr. indretning af udeareal, bilag
Havnebestyrelsen kan godkende det af CPHsteel/Da Vinci udarbejdede forslag på
følgende betingelser:
o Hegningen inklusiv søjler må intetsteds være højere end de angivne 110 cm.
o Hegningens samlede længde skal afkortes så den flugter med den faste bygning
i begge ender.
o Hegningen bør gentages mod klubhuset mod nord.
o Eventuel overdækning skal fortsat være ved parasoller som tidligere indskærpet.
o Eventuelle plantekummer skal holdes inden for restaurantens areal.
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o Farve skal være RAL7021 (Gentoftegrå).
o Der ønskes ikke opsætning af kulørte lamper i afskærmningsområdet, derimod
en belysning efter aftale med havnebestyrelsen.
Vindue i den faste bygning har havnebestyrelsen intet imod, men der skal ansøges hos
Gentofte Kommune herom.

8. Fredning og lokalplan, Hellerup Havn
Intet nyt.
Der blev spurgt til, hvornår der procesuelt sker mere i fht. lokalplanarbejdet, hvilket
Park- og vejchefen undersøger hos Plan og Byg og melder tilbage.

9. Kystsikring i Hellerup Havn
o Porten til slæbestedet til Hellerup Havn er sat op.
o Trælister skal sættes op på rampen så man ikke glider.
o Torsdag, den 22/10 2015 sættes parkering forbudt skilte op pga. opstregning af
gamle parkeringsbåse.

10. Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn
 Status fra belægningsudvalget
Hovedplanen for Hellerup er klar, men nogle detaljer skal afklares En beregning samt
Færdiggørelse af tegninger er igangværende. Park- og Vejchefen samt landskabsarkitekt Steen Himmer skal udarbejde færdig plan. Der blev også efterlyst en plan for
græssåning mellem græssten i Hellerup.
Der er ønske om, at Nordvand kommer på banen når det passer ind i belægningsudvalgets planer. Dette skal håndteres ved en forhandling iflg. Park- og vejchefen.

11. Opstregning på Jollepladsen, Skovshoved Havn
 Tilbud på opstregning, bilag
Der var forslag om nedlæggelse af sorte sten i stedet for at male en opstregning.
Bestyrelsen besluttede, at en hvid opstregning vil blive mere respekteret i forhold til
sorte sten. Tilbud på hvid opstregning fra firmaet Guide-Lines A/S blev godkendt.
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12. Nyt fra Havnefogeden
 Status på etablering/udlicitering af benzin anlæg
Hverken JET eller Uno-x er forhandlingsvillige i forhold til at drive anlægget.
Havnefogeden arbejder videre med det og punktet kommer på næste bestyrelsesmøde
den 8. december 2015.
 Status på ”Vild med vand” projektet
o Gentofte Kommunes Havne er ikke med i projektet.

13. Evt.
Havnefogeden har modtaget et forslag til øget udnyttelse af Beddingvognen i Hellerup
Havn. Forslaget behandles på næste bestyrelsesmøde den 8. december 2015, hvor det
endvidere sendes ud som bilag til dagsorden.
Fra Skovshoved Sct. Hans udvalg er der modtaget en ansøgning om afholdelse af et
loppemarked i april/maj måned 2016. Ansøgningen behandles på næste bestyrelsesmøde den 8. december 2015.
Der er kommet en henvendelse fra DTU Kajak Klub med ønske om at flytte deres
aktiviteter fra Rungsted Havn til Skovshoved Havn incl. en 20 fods container til
opbevaring af kajakker og udstyr. Bestyrelsen gav afslag på henvendelsen på baggrund
af aftale omkring tilhørsforhold til Gentofte Kommune.
Der er tegnet en kontrakt mellem Skovshoved Havn og Sjællands Småbådsfiskeklub
om frikøb af trailerrampen. Aftalen løber i hele 2016 og de skal betale kr. 25.000,-.
Det er aftalt, at der ses på forbruget af rampen i 2016, og evt. justeres prisen for 2017
herefter.
Torsdag den 22/10 2015 afholdes refleksløb på strækningen ved Skovshoved Havn.
Arrangementet er ikke blevet anmeldt på kulturnaut.dk, og tilladelse til løbet er givet
uden den sædvanlige håndtering. Park- og vejchefen beklager.
Der blev spurgt, hvornår der sås græs i Hellerup Havn. Dette undersøges hos Steen
Himmer og der meldes tilbage.
Endvidere var der spørgsmål om status på Marinehjemmeværnets fortsatte tilstedeværelse i de 2 garager ved palladiumbygningerne i Hellerup. Park- og vejchefen
undersøger og melder tilbage.
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