MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat
af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2018
i Hellerup Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Rasmus Knude (RK), Mads Ehrhardt (ME), Ole Dan
Jensen (ODJ), Sven Felding (SF), Jan Schlüter (JS), Henning Uldal
(HUL), Jesper Tjott (JET), Lisa Sterby (LSB)
Afbud

: Johnny Petersen (JP), Nikolaj Bjørnholm (NB),

Referent

: Conny Frank

Dato

: 29. oktober 2018

1. Godkendelse af referat fra møde den 29. august 2018


Referat er vedhæftet dagsorden

Referatet blev godkendt.
Den 6. september 2018 blev der afholdt et extraordinært havnebestyrelsesmøde, hvor
godkendt referat fra dette møde blev mailet til havnebestyrelsen den 13.9.2018.
I samme mail af 13.9.2018 blev tillige referat fra Havnevandring i Skovshoved Havn den
29. august 2018 vedhæftet.
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2. Nyt fra formanden
Formanden beklagede, at havnebestyrelsesmødet blev flyttet fra den 22. til den 23.
oktober 2018.
Ellers intet nyt.

3. Økonomi (bilag)


Budgetopfølgning 2018

LSB orienterede om følgende:
Der er indført en Kolonne (2) med forbrug på samme tid som sidste år.
I Skovshoved Havn er den væsentligste forskel højere udgifter på
budgetfordelingskontoen pga. af pæleprojektet.
De ledige pladser i Skovshoved Havn skal tildeles nu, således at de bliver budgetteret ind i
2019.
Reparation af benzinpumpen betyder en ekstra uforudset udgift.
Der har været udgifter for ca. 600 tkr. i forbindelse med pæleafværge-projektet. Dette
beløb tilbagebetales af forsikringen, og JET samt LSB korrigerer regnskabet.
Der foreligger endnu ikke en afklaring fra KAB vedr. huslejeindtægter 2017 for
Skovshoved Havn jf. sidste møde.

4. To do lister (bilag eftersendes)


Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

Der er ønske om at den gamle brolægning ved siden af Paul Elvstrøms Plads bliver
ordnet. Den er sunket og hajtænder kan ikke ses ligesom der er huller i asfalten samt fliser
der ikke er fortsat i forlængelse af de øvrige fliser. 2/3 af strækningen er kommunens og
1/3 er havnens. Park og Vej ser på arealet.
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En kloak skal graves op og lukkes igen.
Det blev besluttet, at en maler skal bestilles til udførelse af rustarbejde på oversiden af
kranen.
Endvidere blev det besluttet, at der skal indhentes tilbud på rettelser af fliser ved overgang
til asfalt ved Rosenhaven, hvor der er en stor lunke som skal ordnes i foråret 2019.


Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver

SF er indover punktet ”Fabrikere arealdelere til vinteropbevarings/P-plads” i forhold til
opdeling af pladsen.
2 brædder i brodækket på bro H er knækket. Det skal i første omgang undersøges, hvor
omfattende arbejdet er. Er det meget omfattende kan havnens personale ikke renovere
broen, men drejer det sig om udskiftning af et par enkelte bræt udskiftes disse af havnens
personale. Der ligger derfor en latent udgift.
Park- og vejchefen orienterede om, at rosenbedet ved Stejlepladsen etableres i år – inden
jul.
Der er fortsat problemer med trailere på kajen. Trailerne skal fjernes, idet pladsen skal
benyttes til det havnerelaterede. Der skal gensidig respekt til de indgåede aftaler med de
erhvervsdrivende.
Det blev besluttet, at oprette en ad hoc arbejdsgruppe bestående af:
o
o
o
o

Mads Ehrhardt (ME)
Rasmus Knude (RK)
Ole Dan Jensen (ODJ)
Jesper Tjott (JET)

Arbejdsgruppen indkalder de erhvervsdrivende til møde for at tydeliggøre de retningslinjer,
hvor der allerede er indgået aftaler. Ad hoc gruppen oprettes for at nedskrive retningslinjer,
udarbejde objektive løsninger samt en struktur på, at det skal fungere. Der skal findes en
helhedsløsning over de arealer, der kan bruges til midlertidige løsninger og som havnen
har til rådighed. Løsningen skal fungere for hele området.
Møde i ad hoc gruppen blev aftalt til torsdag, den 15. november kl. 9:30 på havnekontoret i
Skovshoved Havn.

5. Problemer med pælenes styrke – Skovshoved Havn
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o Havnefogeden orienterede om, at der er nedrammet 231 stålrør med plastickappe.
Der er hele broer med jernpæle her til vinter for vinteropbevaring.
o De første 100 pæle forventes i februar og derefter 100 pæle om måneden. Arbejdet
forventes færdig udført i september måned. Dette betyder noget støj/larm på
havneområdet.
o I forløbet med nedramning af stålrør blev 5 både ramt af ”flyve-rust” fra arbejdet.
Bådene er blevet renset ligesom de berørte bådejere er blevet orienteret.

6. Visionsplan for Skovshoved Havn
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som skal arbejde videre med og indhente input
fra bestyrelsen til Visionsplan for Skovshoved Havn.
Udvalget består af:
o
o
o
o
o

Nikolaj Bjørnholm (NB)
Mads Ehrhardt (ME)
Rasmus Knude (RK)
Jan Schlüter (JS)
Sven Felding (SF)

ME indkalder til første møde i udvalget.

7. Dokumentation om ejerskab og gældende ansvarsforsikring
 Status samt stillingtagen til de bådejere, som ikke har dokumentationen i
orden.
Havnefogeden orienterede om status pt.:
o 12 bådejere har endnu ikke meldt tilbage.
o 30 bådejere har en eller anden form for dokumentationsfejl.
Det blev aftalt, at PT, RK samt JET mødes på Havnekontoret i Skovshoved Havn og
gennemgår listen.
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8. Jolleregulativ
 Tilbagemelding fra udvalget
Jolleregulativet blev drøftet og der tilgår bestyrelsen et revideret udkast udarbejdet af ODJ.
Endvidere blev en tilretning af lejeaftalen for jolleregulativet drøftet, hvorfor der også tilgår
bestyrelsen en revideret udgave af denne lejeaftale.
9. Nyt fra Havnefogeden
o En drøftelse ønskes om disposition af trailerplads syd i relation til P-plads ved
badebroen. Denne drøftelse skal under Visionsplan for Skovshoved Havn.
o Disposition af areal mellem Nordbjærgs Plads og kørevej bør ligeledes drøftes
under Visionsplan for Skovshoved Havn.
o Havnefogeden har modtaget tilbud på videoovervågning af trailer rampe i
Skovshoved Havn på 34 tkr. samt 20 tkr. for el og mast, dvs. samlet ca. 54 tkr.
Havnebestyrelsen gav tilsagn om indkøb af ovenstående til Skovshoved Havn.
o Endvidere tilbud på videoovervågning i Hellerup Havn på 79 tkr. samt 20 tkr. for el
og mast. Tilbuddet indeholder 3 kameraer samt 1 mast.
Havnebestyrelsen gav tilsagn om indkøb af ovenstående til Hellerup Havn.
o Der har været en arbejdsskade på Skovshoved Havn. Arbejdsskaden er anmeldt til
Arbejdstilsynet. Arbejdsskaden betød en sygemelding på 4-6 uger, hvorfor en vikar
blev ansat i 4 uger. Til info refunderes 80% af lønnen på den tilskadekomne
medarbejder.
o Havnefogeden foreslog afholdelse af et info-møde på restaurant Skovshoved
Sejlklub med henblik på, at informere brugerne af Skovshoved Havn om pæle
problematikken.
Havnebestyrelsen gav tilsagn om afholdelse af info-møde og havnefogeden
arbejder videre med mødeindkaldelse mv.

10. Evt.
Den modtaget ansøgning fra Philipp Skafte-Holm omhandlende kørsel med en Ferguson
31 traktor på bl.a. sydmolen i Skovshoved Havn vedr. transport af sejl og div. grej blev ikke
imødekommet af Havnebestyrelsen.
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SF ønskede en ændring til den udsendte ”Forretningsorden for Bestyrelsen for Gentofte
Kommunes Havne udsendt den 1.10.18”.
Under punkt 6. Tavshedspligt, stk. 6.1. ændres ”den klub” til ”de klubber”.
Ny ”Forretningsorden for Bestyrelsen for Gentofte Kommunes Havne rev. den 23.10.18”
blev mailet til bestyrelsen den 28.10.18.
SF har haft møde med klubberne i Skovshoved Havn. Klubberne ønsker ikke, at der
parkeres ved klubbernes bagside ved Pumpestationen. Der kan foregå aflæsning/
pålæsning samt standsning, men parkering på arealet ønskes ikke.
Havnebestyrelsen var enig i, at det skal være forbudt at parkere på dette areal.
RK forespurgte om muligheden for, at Hellerup Sejlklub opsætter en messingplade på
Paul Elvstrøms Plads, idet der parkeres på kronen. På messingpladen skal fremgå, at det
er en mindeplads samt, at parkering frabedes. Park- og vejchefen undersøger og melder
tilbage.
Park-og vejchefen orienterede om at:
o Planter er bestilt og vil blive plantet ved Stejlepladsen inden jul.
o På midtermolen tænkes placeret en el-ladestander til el-biler. Der tænkes i alt
placeret el-ladestandere fire steder i kommunen. De fire el-ladestandere
fordeles med to stk. E.ON og to stk. CLEVER for at drage nogle erfaringer.
o Bellevue Strand har en blå og hvidstribet saunavogn tilovers. Der har været en
dialog med Skovshoved Badebrolaug, som ønsker at købe saunavognen og
placere den ved badebroen i den sydlige del af havnen. Der ligger en udfordring
omkring strømudtag ligesom baglandet skal afklares før beslutning om køb/salg
tages. Havnebestyrelsen er umiddelbart positiv indstillet for opstilling af denne.
ME spurgte om der er noget nyt vedr. Kystvejen, der skal udvides fra 2 til 4 spor.
Park- og vejchefen oplyste, at der stadig arbejdes på projektet, og at det er politiet der skal
give tilladelse til udvidelsen.
ODJ efterlyste en opdateret oversigt over Skurventelisten med angivelse af, hvem der er
opsagt og hvem der er lejere. Listen skal behandles som fortrolig. Endvidere ønskes
reglement for leje af skur tilsendt, idet nogle lejere har oplyst ikke at have modtaget det.
Havnebestyrelsen besluttede, at punkt 1 ”Fredning og lokalplan, Hellerup Havn” i
Bestyrelsesprotokollen for Gentofte Kommunes Havne skal udgå.
Havnefogeden gjorde opmærksom på, at det senest den 15. november 2018 skal meldes
ind, hvem der er valgt ind i havnebestyrelsen for den kommende periode. Venligst meld
ind til Havnefogeden Jesper Tjott på jet@gentofte.dk med CC: cfra@gentofte.dk /Conny
Frank.

Oprettet af: Conny Frank (cfra)
Afdeling: Fællessekretariatet
Dato: 24. september 2020

Sagsnr: EMN-2018-00578
Side 6 af 7

Næste møde i havnebestyrelsen:
Onsdag, den 12. december 2018 kl. 17:00 i Skovshoved Havn
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