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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

af bestyrelsesmøde den 22. august 2017
i Hellerup Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Ole Dan Jensen (ODJ), 
Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME), Sven Felding (SF), 
Henning Uldal (HUL), Jesper Tjott (JET), Rasmus Knude (RK)
(suppleant for Thorkild Pedersen)

Afbud : Jesper Meulengracht (JM), Thorkild Pedersen (TP) og Peter Askjær 
(PAS)

Referent : Lene Borglind

Dato : 8. september 2017

1. Godkendelse af referat fra møde den 13. juni 2017

 Referat er vedhæftet dagsorden 

Rettelse til punkt 7 (To do lister), sidste afsnit, idet der er tale om et ekstra kajakstativ 
(og ikke jollestativ). Sidste afsnit i punktet ændres derfor til: ”Der blev gjort opmærksom 
på, at der på Skovshoved Havn skal bygges ekstra kajakstativ på jollepladsen, jf. 
tidligere beslutning.”

2. Nyt fra formanden

I reglerne for tildeling af fast bådplads i Gentofte Kommunes havne lyder den endelige 
præcisering af 2. afsnit i §1: ”Der kan kun tildeles én bådplads i kommunens havne til 
den enkelte bådejer, der således kun kan registreres for ejerskab af mellem 50% og 
100% af én båd”.
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Havneafgifter, takster for 2018, skal godkendes af kommunen ifb. med budget-
processen.

Havmændene har fået godkendt deres ansøgning om ekstra kvadratmeterantal (jf. pkt. 
13 i referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2017), med afregning til havnens takst.

På ønske fra Hellerup Sejlklub om større grad af renhold på havnen, er Per Heegaard 
ansat 30 timer/uge i 3 måneder hen over sommeren. Udgiften til halvdelen af timerne 
dækkes af, at Lars er på barselsorlov. De resterende 15 timer er en extra lønudgift.

Det blev besluttet, at det skal kortlægges, hvilke pladser i begge havne, der er af en 
sådan karakter, at de kan lejes ud til specielle formål til reduceret takst - i hvert enkelt 
tilfælde efter beslutning i havnebestyrelsen.

3.  Økonomi 

 Økonomioversigt 2017

JET havde inden mødet udsendt økonomioversigten til bestyrelsen.

Det blev besluttet, at økonomioversigten fremover udarbejdes med markering af, hvor 
der er ændringer siden sidst (kolonne 4).

JET uddybede regnskabstallene vedr. salg af brændstof samt gav en status over 
sommerens belægningstal. Belægningstallet i Hellerup er halveret i år. Salg af 
brændstof har givet ca. 100.000 kr. i overskud.

4. Status projekt ny havn herunder ramper v/havnefogeden

Ydre søsætningsrampe fungerer stadig ikke efter hensigten. Føler ved armeringsjern 
fungerer ikke optimalt, og kan ikke umiddelbart flyttes da armeringsjern ligger for højt, 
hvorfor der skal skæres i armeringen, så kabel kan lægges ifb. med at føler flyttes.
Dette prioriteres højt.

Jollerampen er færdig. Dog udestår udstøbning af hul mellem ny og gammel rampe.
Arbejdet udføres bedst ved lavvande - indtil da lægges plader på. Pladerne kan 
efterfølgende bruges til lapning af rampen i Hellerup. 
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5. Belægninger

 Skovshoved Havn

JET oplyste, at i forbindelse med renovering af belægning på sydkajen, er der mulighed 
for at hæve terrænet for på den måde at hæve havnens totale kritiske højvandspunkt 
med 15 cm. Der findes en bedre, men dyrere løsning, som ikke kan dækkes i 
belægningsprojektet. Ligeledes udbad bestyrelsen sig en undersøgelse af en løsning, 
hvor terrænet langs kajen bliver højnet permanent, og at der opsættes skot ved travel-
liften a’la løsningen i Hellerup. Bestyrelsen bad JET om at undersøge priser på disse
løsninger. 

 Hellerup Havn

Lunkerne bliver udbedret efter ca. 1 år, da underlaget skal have lov at ”sætte sig” først. 

6. To do lister

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

Det blev præciseret, at bagatelgrænsen for, hvilke opgaver der opføres på listerne, skal 
hæves.

En tilføjelse til listen vedr. Skovshoved Havn: Af hensyn til sikkerheden ved indsejling 
blev det besluttet, at der skal opsættes belysning ved molehovederne samt ved 
afviserværk på bananen. JET undersøger mulighederne under hensyntagen til, at der 
ikke er strøm ude på bananen. 

7. Vedligeholdelsesplan til Hellerup Lystbådehavn

 Status på indhentning af tilbud for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for 
Hellerup Havn  

Punktet udskydes til næste møde, da der ikke har været lejlighed til at afholde møde om 
gennemgang af det modtagne tilbudsmateriale. JET og CB tager snarest fat på 
opgaven.

8. Videoovervågning

JET har rekvireret oversigt fra politiet over ulovlige hændelser på havnene, såsom tyveri 
brandstiftelse, voldelige overfald mv. Oplysningerne er endnu ikke modtaget fra politiet. 
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Der var enighed om, at bestyrelsen fortsat ønsker at arbejde for at finde en 
videoovervågningsløsning. PT arbejder foreløbigt videre med at afsøge muligheder 
inden for lovens rammer.

9. Fortolkning af regler for tildeling af plads i Havnene

Se første afsnit under pkt. 2 ”Nyt fra formanden”.

10. Nyt fra Havnefogeden

Det har været en stille sommer, primært pga. vejret samt, at der ikke har været så 
mange store arrangementer.

Både pga. den stille sommer og den øgede bemanding til renhold har der været ekstra 
rent i Hellerup her i sommerperioden.

Der har været lidt klager over støj fra unge mennesker, der holder fest på høfden i 
Hellerup om natten. Der har været vagt på, som har stoppet det enkelte gange.

I år er erfaringen, at selv om de lokale skoler, der holder opstart/afslutningsfest på 
havnen, selv har opsyn på, er det ikke nok. Det kan derfor blive nødvendigt at sætte 
personale på de dage for at beskytte specielt jollerne, der står på land.

11. Evt.

Byggetilladelse til beklædning af containere
CB spurgte, om der var ansøgt om byggetilladelse til opstilling af SKS’s og KDY’s 
containere. ME bekræftede, at havnen har søgt tilladelse hos byggemyndigheden.

Endvidere skal der følges op over for ”Yachtværftet” ligesom Marinehjemmeværnet 
også skal have tilladelse samt beklæde containerne.

Parkeringsafmærkning
SF bemærkede, at parkeringsafmærkningen i Skovshoved mellem pumpestation og 
roklub ikke respekteres, hvilket er et problem, som burde kunne løses ved at afmærke 
med gult, som også tidligere er aftalt i bestyrelsen.

Parkering henover kronen på Paul Elvstrøms Plads
RK opfordrede bestyrelsen til at afsøge muligheder for at udelukke, at der parkeres 
henover kronen i midten på Paul Elvstrøms Plads. 
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Forespørgsel om fast bådplads
ME oplyste, at han havde fået en forespørgsel fra Oceans of Hope, der er interesseret i 
en fast plads i Skovshoved Havn til Oceans of Hope, som ejes af Scleroseforeningen og 
er base for forskellige sejleraktiviteter i foreningens regi.

Bestyrelsen er positiv over for at se en nærmere ansøgning om plads, som dog er 
betinget af, at foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, jf. reglerne om 
tildeling af fast bådplads. 

Svømning i havnen
Problemer med svømning i havnen blev drøftet. JET oplyste, at der må svømmes i 
kajakpoloanlægget samt ved badebroen i sydenden af havnen. Herudover må der af 
sikkerhedshensyn under ingen omstændigheder svømmes i havnebassinet. PT 
kontakter Gentofte Kommune for at sætte fokus på en præcisering af dette. 

Dokumentation for ejerskab af både
Der var i bestyrelsen enighed om, at JET skal følge op på, om bådejere kan fremvise 
dokumentation for ejerskab samt forsikringspolice af deres både.

Henvendelser til ODJ om uhensigtsmæssig placering af båd
ODJ har fået henvendelser om, at båden for enden bro K er uhensigtsmæssigt placeret. 
Den udgør en sikkerhedsrisiko pga. af dårligt udsyn.

PT oplyste, at ejeren havde meget svært ved at manøvrere båden ud og ind fra den 
oprindeligt tiltænkte plads, hvorfor denne plads er anvist midlertidigt. 

Oprydning i Skovshoved
Der mangler stadig oprydning i Skovshoved bla. af Nordbjærg ved stejlepladsen. JET vil 
følge op og stille krav om færdiggørelse af oprydning.


