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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

af bestyrelsesmøde den 4. april 2017
i Hellerup Havn kl. 17:00

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

Afbud : Sven Felding (SF),

Referent : Conny Frank

Dato : 12. april 2017

1. Godkendelse af referat fra møde den 21. februar 2017
 Referat er vedhæftet dagsorden 

Referatet blev godkendt med flg. rettelser:

o Pkt. 4 Økonomi ”Kommentar til budget 2017: Der skal afsættes midler til 
vedligeholdelsesrapporten i Hellerup Havn.”

o Pkt. 5 Nyt fra Selvforvaltningsudvalget: 
” Det blev drøftet, hvordan takster afregnes for de både, der står i Palladiumgården ved 
Hellerup Sejlklub. Gården er en del af Selvforvaltningsaftalen, men administreres i 
henhold til en gammel aftale delvis af Hellerup Sejlklub, der har brugsretten over 
gårdens areal, mens renholdelse påhviler havneforvaltningen.

I det øjeblik Hellerup Sejlklub opkræver leje af både i gården, tilhører indtægten 
Selvforvaltningen. 

Havnebestyrelsen anbefaler, at reglerne for afregning af takster skal være ens, hvad 
enten man ligger på havne- eller klubadministreret område.
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o Pkt. 9 Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn: ”Der arbejdes på en aftale 
med Nordvand, om at de udfører ny belægning ved pumpestationen i Hellerup 
Strandpark.

o Pkt. 13 Status på skilteprojekt: Havnefogeden orienterede om skilteprojektet vedr. 
Skovshoved Havn.

o Pkt. 15 Sandvandring langs kysten: 
Tilsanding omkring badebroen på Hellerup strand samt den stærkt øgede mængde
sand, der grundet ændrede strømforhold tilføres til sydstranden på nordsiden af 
dækmolen ved indsejlingen til Hellerup Havn, har været på Teknik og Miljø's 
udvalgsmøde den 7/2-2017. Udvalget er opmærksom på, at tilsanding finder sted og
følger det løbende. Man ønskede pejlinger på tilsandingen ud for Hellerup Havn.

Nye pejlinger foretaget ultimo januar 2017, viser øget sandmængde ud for bade-
broen og på den sydlige del af stranden op mod dækmolens nordside. Gravede
dybe huller på nordsiden af sejlrenden er igen fyldt med sand, sejlrenden over-
holder krav til dybde.

o Pkt. 19 Nyt fra Havnefogeden: 

Den 9.-12. juni afvikles Kajakpoloturneringen og konceptet er det samme som sidst. 
Bådejerne vil få tilbud om anden plads.

2. Nyt fra formanden

Formanden oplyste, at der er afbud fra

o Sven Felding (SF) med fremmøde af suppleant Søren Petersen (SP)

Yderligere nyt følger under de specifikke dagsorden punkter.

CB ønskede oplyst om Skovshoved Havn har status som lystbådehavn eller erhvervs-
havn? Havnefogeden undersøger og melder tilbage.



Oprettet af: Conny Frank (cfra) Sagsnr: EMN-2016-06932
Afdeling: Fællessekretariatet
Dato: 20. juni 2017 Side 3 af 9

3. Økonomi 
 2016 Regnskab – bilag
 2017 Budget status - bilag

PAS orienterede om overordnede korrektioner til budget 2017:

o Udgifter til belægningsprojektet i Hellerup Havn forventes at udgøre 530 tkr.
o Leasingaftalen vedr. nyt tankanlæg øges med 40 tkr./år på grund af 

ekstraarbejder på 150 tkr.

En redegørelse ønskes på posten Vedligeholdelse for Skovshoved Havn, hvor der står
700 tkr.

Der har været afholdt regnskabsmøde den 3. april, hvor arbejdsgruppen fremsender et
udspil fra mødet til havnebestyrelsen.

Der føres en form for dobbelt bogholderi/regnskab for at kunne opgøre de væsentligste
investeringer efter såvel et kommunalt regnskabsprincip som et privatøkonomisk.

Regnskab 2016 tilrettes og der udarbejdes en korrektion samt analyse af el og varme.

Der er mulighed for et vist overtræk på egenkapitalen, der på den korte bane betragtes
som et lån.

4. Nyt fra Selvforvaltningsudvalget

Hjemmesiden skal opdateres, bl.a. mangler der følgende:

o De vedtagne takster skal oplyses
o Nyhed om det nye brændstofanlæg

Det blev aftalt, at TP opdaterer jollereglementet.

Ordensreglementet skal tilrettes vedr. husbåde, som ikke tillades samt vedr. folkere-
gisteradresse i havnen. Den af Jura udarbejdede formulering, ”at det ikke er tilladt at 
bruge sin båd som fast bopæl uden skriftlig tilladelse fra havnebestyrelsen” skal 
indarbejdes i ordensreglementet.

En båd har kastet anker ud for Hellerup Havn, hvilket ikke er tilladt uden 
Kystdirektoratets tilladelse. Endvidere har den pågældende bådejer ikke søgt om 
tilladelse til at have en gummibåd liggende i havnen.

Der blev fremsat forslag om en forretningsorden for havnebestyrelsen, og aftalt, at ODJ 
til PT fremsender en tidligere forretningsorden, som herefter vil blive drøftet.
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5. Status projekt ny havn herunder ramper v/havnefogeden

Havnefogeden oplyste at:

o Trailerrampen i Skovshoved Haven er næsten støbt færdig og belægning 
skal herefter udføres.

o Jollerampe – alle pæle er lagt klar. Alt er gjort parat. Jura mangler at give 
grønt lys. Ændringer betales via anlægsmidler. 

o Der er snart 1 års gennemgang på projektet og evt. fejl og mangler bedes 
meddelt havnefogeden indenfor entreprisegrænsen. Dette er en vigtig 
opfordring om, at melde tilbage til havnefogeden snarest muligt.

6. Stejleplads Skovshoved 
 Bilag: beskrivelse, skitse, rev. Tilbud

Der foreligger et tilbud fra Thomsen’s Anlæg og haveservice på 109 tkr.

Dette tilbud har arbejdsgruppen bestående af SF, ODJ samt PB gennemgået og 
foreslår nogle ændringer, hvor bl.a. havnepersonalet inddrages for at gøre projektet 
billigere.

Kloakforholdene skal fungere på området.

Havnebestyrelsen drøftede hvilke omkostninger samt tidsforbrug der ligger i opgaven, 
økonomien skal kendes i dette projekt i forhold til alle de andre opgaver, der skal 
varetages i forbindelse med driften af havnene.

Det blev besluttet at Thomsen’s Anlæg og haveservice skal stå for beplantningen.

Endvidere, at Stejlepladsen sættes på to-do-listen sammen med alle øvrige opgaver.

Havnebestyrelsen besluttede, at ODJ og JET må disponere 20 tkr. til projektet.

7. Belægninger
 Skovshoved Havn
 Hellerup Havn 

Prioriteringerne i de to havne foretages individuelt.

Nordbjærgs vinteropbevaringsplads afventer.
Belægning ved pumpestationen i Skovshoved afventer.
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Der er aftalt møde den 5/4-17 med en brolægger vedr. belægning i Hellerup, som
forventes færdig inden påske. Der ligger en mindre overskridelse af budgettet, 
idet bunden viste sig ikke at være så egnet som forventet. 

Det er besluttet at skrabe jord af ovre ved Rosenhaven og i stedet er der lagt leret 
vejgrus på.

Der blev spurgt til trekantarealet/asfaltarealet og tankerne omkring dette område, hvor 
asfalten er i dårlig stand. Arealet er ikke med i projektet, det bliver fejet og evt. skader vil 
blive udbedret.

TP oplyste, at der har været gode og positive tilbagemeldinger om belægningen i 
Hellerup Havn.

8. Paul Elvstrøms Plads
 Orientering v/HUL

o Der er nu gravet op på vendepladsen og pladsen genlægges i samme 
form med en gråsort krone, logoet på Paul Elvstrøms sejl, lagt i chausse 
stenene.

o Man vil stadig kunne køre hen over vendepladsen.

o Porten renoveres og der sættes nye skilte op med Engelhardts bogstaver.

o Kuberne køres tilbage på plads.

o Plakatsøjlen er renoveret og på plads.

o Der er indvielse af Paul Elvstrøms Plads den 23. april 2017 med tale af 
borgmesteren.

Endvidere er det planen, at der rettes op på fortov op og lægges ny asfalt på 
Strandparksvej i løbet af året.

TP spurgte om den nye belægning ved samme lejlighed kan invies? 
Det tænkes, at borgmesteren kan bringe dette frem i talen ved vendepladsen.

9. To do lister
 Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver
 Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver
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To do listerne er vedhæftet dagsorden til orientering til bestyrelsen.

Placering af optimistjollerne blev drøftet – og der blev henvist til tidligere beslutning i 
referat af 10. januar 2017, hvor der står således:

”Det blev besluttet, at havnen etablerer en løsning, der tilgodeser alle parter.

Der kan fx opsættes hylder/en reol på opti-væggen eller stativer til opbevaringen.”

Havnefogeden samt JM kommer med forslag til stativ, hvor havnen vil bekoste 
udgifterne samt sørge for opsætningen.

Den ene Y-bom ønskes og den er på projektlisten.

10.Vedligeholdelsesplan til Hellerup Lystbådehavn
 Status på indhentning af tilbud for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for 

Hellerup Havn

Vedligeholdelsesplanen er nu modtaget og lægges på projektlisten. 

En række vedligeholdelsesposter blev oplistet bl.a. at der er to konklusioner, der ikke er
prissat. Det østlige molehovede er under nedbrud og vil koste ca. 150 tkr. for
besigtigelse af skaden.

Endvidere vedr. bro 4 – broen langs havnen i den nordlige retning, hvor istandsættelse
er angivet til 50 tkr. 

Det blev foreslået at CB, TP samt havnefogeden mødes med konsulenten fra COWI for 
at få en større indsigt i projekterne.

11. Ansøgninger

 Ansøgning om etablering af stadeplads med pølsevogn på Skovshoved Havn
oSe vedhæftede ansøgning fra Lene Eiberg Iversen

-fortsat behandling fra sidste bestyrelsesmøde

Der blev givet afslag på ansøgningen.

 Ansøgning om afholdelse af Sct. Hans arrangement 
oSe vedhæftede ansøgning fra Charlotte Petersen

Der blev givet afslag på ansøgningen.
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12. Benzinpriser 
 Køb af benzin for sejlklubberne/vandskiklubber til lidt reduceret pris

Bestyrelsen besluttede, at udstede benzinkort til sejlklubberne og vandskiklubberne
med rabat for benzin og diesel. Der sælges til dagsprisen/udsalgsprisen, ordningen vil 
gælde et år og tages derefter op igen. For udlevering af benzinkort skal der rettes 
henvendelse til havnefogeden.

Følgende klubber tilbydes benzinkort med rabat:

KDY, SKS, HS, Havmændene, Skovshoved Undersøiske gruppe samt vandskiklubben.

Øvrige klubber hjemmehørende i Gentofte Kommunes havne kan søge om benzinkort. 

13. Containerinddækning
 Status

Skovshoved Yachtservice ønsker to container placeret ved siden af hinanden. De har 
ikke mulighed for at overholde fristen for beklædning den 1. maj.

Skovshoved Yachtservice skal oplyses om, at der skal indhentes en byggetilladelse. 

Havnebestyrelsen er indstillet på, at de kan placeres ved siden af hinanden i stedet for i 
forlængelse af hinanden samt, at placering skal være øst/vestlig retning.

Der må ikke åbnes op for yderligere containere på havnen.

Beklædningsfristen for Marinehjemmeværnes container udsættes. Kommunen er i 
dialog med dem vedr., hvor de skal flyttes til.

Park- og vejchefen kontakter Marinehjemmeværnet omkring deres garager i Hellerup.

14. Videoovervågning

Havnefogeden har modtaget tilbud på videoovervågning af havnen. Det er en 
nummerplade gengivelse, og systemet kommunikerer med politiets system. Det 
betyder, at havnefogeden afgiver en melding til politiet, hvorefter de kan analysere
materialet.

Tilbuddet inkluderer registrering i indkørsel syd, midt og nord og prisen er 124 tkr. ex. 
moms.
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Det blev aftalt, at tilbuddet skal sendes ud til bestyrelsen og herefter drøftes igen.

For at have et sammenligningsgrundlag ønskes endvidere oplyst pris på tidligere tilbud 
på videoovervågning, ligesom pris på den hundevagt, der har ronderet ønskes oplyst.

15. Adgangslejder ved høje broer

Havnefogeden præsenterede 2 modeller adgangslejder, som er blevet afprøvet på 
havnen.

Havnebestyrelsen besluttede at

o Det er vigtigt med en kraftig konstruktion af lejderne
o Vigtigt med noget at holde i
o En tømrer bør kobles på opgaven.
o Der skal holdes tilsyn på lejderne.

Endvidere, at havnefogeden vælger lejder, kontakter en tømrer og får et tilbud.

16. Nyt fra Havnefogeden

Havnefogeden orienterede om en grøn plejeplan, en fast plan for plejen, der financieres
af strandparksmidler.

Arbejdet udføres af kommunens grønne personale.

17. Evt.

I forbindelse med gennemførelse af Triathlon arrangement den 23. – 24. og 25. juni 
2017 ønsker bestyrelsen oplyst, hvem der skal bruge ressourcer på dette arrangement 
vedr. oprydning mv.? Havnepersonalet ønskes ikke inddraget som arbejdskraft, idet der 
da vil gå arbejdstimer fra arbejdet i Skovshoved og Hellerup Havne.

Det blev oplyst, at Triathlon selv skal rydde op, gøres dette ikke skal de betale for 
oprydning mv. I den indgåede kontrakt er der tilføjet og defineret, at de dels skal rydde 
op samt dels, hvor på havnen de må færdes.

Ligeledes, at Kommunen ikke må tage betaling for sådanne arrangementer, idet 
Kommunen må ikke tjene penge på udlejning af arealet, men kun få dækket udgifter, 
der er afledt af arrangementet.
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Bestyrelsen ønsker oplyst, hvordan bådejerne får adgang til deres både, hvordan 
tidsspærringerne ligger tidsmæssigt samt hvornår der er lukket af i havnen?

Havnebestyrelsen udtrykte utilfredshed med afvikling af dette Triathlon stævne på 
havnen.

På Strandvejen ved Skovshoved Havn er der langtidsparkeret bådetrailere, hvilket er en 
ulovlig parkering. Havnebestyrelsen ønskede, at ejerne af disse ulovligt parkerede 
bådetrailer tildeles en bøde. HUL undersøger nærmere.

Der blev udtrykt ønske om skilte, der markerer at havnenes brugere skal huske, at 
rydde op efter sig på havneområdet i Hellerup og Skovshoved Havne.

Bestyrelsesprotokol listen bruges som opfølgning på igangværende projekter. 
Afsluttede projekter står på listen én gang og fjernes efterfølgende fra listen.

ODJ gjorde opmærksom på, at det ikke er acceptabelt med tomme skure på havnen. 
Der foretages en opfølgning fra havnepersonalets side.

Der er udarbejdet en ny liste vedr. jollepladser i Hellerup Havn. Alle jolleejere har fået et 
nyt pladsnr. ligesom mærkat er sat på jollerne. Re-nummering af jollepladsen pågår. 


