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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

af bestyrelsesmøde den 25. februar 2019
i Skovshoved Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Rasmus Knude (RK), Mads Ehrhardt (ME), Ole Dan 
Jensen (ODJ), Jan Schlüter (JS), Johnny Petersen (JP), Per Heegaard 
(PH) /suppleant, Søren Petersen (SP) /suppleant, Henning Uldal (HUL), 
Jesper Tjott (JET), Lisa Sterby (LSB)

Afbud : Sven Felding (SF), Nikolaj Bjørnholm (NB),

Referent : Conny Frank

Dato : 1. marts 2019

1. Konstituering af bestyrelsen

 Præsentationsrunde

o Per Thrane repræsenterer Kongelig Dansk Yachtklub

o Mads Ehrhardt repræsenterer Kongelig Dansk Yachtklub

o Ole Dan Jensen repræsenterer Skovshoved Sejlklub

o Jan Schlüter repræsenterer Skovshoved Sejlklub

o Johnny Petersen repræsenterer Øvrige søsportsklubber i Hellerup Havn

o Sven Felding repræsenterer Øvrige søsportsklubber i Skovshoved Havn

o Nikolai Bjørnholm repræsenterer Hellerup Sejlklub

o Rasmus Knude repræsenterer Hellerup Sejlklub
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Valg af
 Formand

Per Thrane, Kongelig Dansk Yachtklub, blev genvalgt.

 Næstformand

Rasmus Knude, Hellerup Sejlklub, blev genvalgt.

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2018 

 Referat er vedhæftet dagsorden

Referatet blev godkendt.

3. Nyt fra formanden

Intet nyt

4.  Økonomi (bilag)

 Regnskab 2018
 Budget 2019

Regnskab 2018 blev gennemgået og drøftet.

Den forventede udligning på 690 tkr. vedr. pæleprojektet er medtaget i regnskabet som en 
udgift. Beløbet forventes indbetalt af forsikringsselskabet i 2019, hvorved posten udlignes. 
Beløbet er pt. ikke indgået, idet forsikringssagen stadig er igangværende. 

Det blev besluttet, at havnefogeden orienterer samt opdaterer bestyrelsen pr. mail vedr. 
forsikringssagen.

Regnskab 2018 er afsluttet og alt er bogført. Årets resultat for Skovshoved Havn er et 
merforbrug på 890 tkr. Resultat overført fra 2017 var -1.036 tkr., hvilket betyder at -196 tkr. 
overføres til 2019. For Hellerup Havn blev resultatet et merforbrug på 1.000 kr. Sammen 
med overført resultat fra 2017 på 12 tkr. giver dette et merforbrug på 13 tkr., der overføres 
til 2019. 
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Budget 2019:

Udbedring af lunker i Hellerup Havn er bestilt og vil koste ca. kr. 2500,00.

I Skovshoved Havn er 346 tkr. øremærket til grøn vedligehold.

Som aftalt på havnebestyrelsesmøde den 12.12.2018 er prisen på brændstof sat op, men 
forventet overskud er der ikke justeret på.

Økonomi har rykket for hjemtagelse af opgaven vedr. opkrævning af leje KAB. Der 
mangler en opgørelse for hver enkelt lejer over, hvad der opkræves for 2019, og om der 
evt. er udestående for 2018. Det forventes, at opkrævningen kan begynde ultimo marts. 

5. To do lister (bilag)

 Hellerup Havn – prioritering af håndværkeropgaver

 Skovshoved Havn – prioritering af håndværkeropgaver 

o Trailerne på Skovshoved Havn er nu fjernet.
o Renovering af havnekontoret er næsten færdigt, idet det sidste af gulvet bliver lagt 

d. 26.2.2019.
o Drone wirere er de orange snore, hvor man kan trække sig hen til stigerne, hvis 

man er faldet i vandet.
o Søren Petersen suppleant for Sven Felding fremførte på dennes vegne, at det 

sydøstlige hjørne ved opbevaringsplads syd ikke var udført pænt. Der ligger også
armeringsjern mv. og flyder. Der skal se ryddeligt ud og ryddes op på arealet. Det 
blev aftalt, at arealet er ryddeligt inden næste bestyrelsesmøde i april måned.

6. Status på pælene – Skovshoved Havn

De første 100 pæle er ankommet og den 13./14. marts ankommer 200 pæle. Der er 
udarbejdet en prioriteret rammeplan og der skal først udskiftes pæle dér, hvor der ikke er 
jernpæle.

Arkil er ved at få godkendt en metode vedr. udskiftning af de angrebne pæle under 
broerne, som udgør en lille del af det samlede antal pæle under broerne.

Det er sandsynligt at de agterfortøjningspæle, hvor der ikke står en jernpæl, vil være skiftet 
senest ultimo april måned.

Det er vigtigt, at sikre at der ikke er nogen dårlige pæle.
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Der skal leveres dokumentation for, at det er kakaralli pæle. Arkil har bedt om en lidt større 
diameter i forhold til sidste levering.

Det er vigtigt, at arbejdet med udskiftning af pæle under broerne igangsættes hurtigst 
muligt. Flest mulige pæle skal være udskiftet inden efteråret.

7. Ansøgning fra Il Gabbiano vedr. opsætning af en Markise Flex Pergola (Bilag)

 Vedhæftet ansøgning incl.bilag ”DANIMARKA Projesi-Model”
 Se endvidere mail med dagsorden, hvor 2 links beskriver projektet nærmere

Restaurant Il Gabbiano søger om tilladelse til opsætning af en markise uden sider. På 
nordsiden af Il Gabbiano.

SP videreformidlede nogle kommentarer fra Sven Felding (SF) om at det skal sikres, at 
der kun bygges til midten og ikke 2/3 henad området. Der foreligger en arealtegning med 
fastsatte grænser.

Havnefogeden foreslog, at give SF mandat til at indhente yderligere oplysninger hos Il 
Gabbiano vedr. markisen og efterfølgende foreligge dem havnebestyrelsen.

Bestyrelsen gav mandat til Sven Felding.

8. Visionsplan for Skovshoved Havn 

 Status på visionsplan

Der har været afholdt møde, men der er endnu ikke besluttet noget.

9. Skovshoved Badebrolaug - saunavogn

 Status for afholdt møde den 31. januar 2019 mellem Skovshoved 
Badebrolaug og Gentofte Kommune.

.
Park- og vejchefen orienterede om, at der har været afholdt møde med Skovshoved 
Badebrolaug, som havde ønske om at overtage saunavognen. 

Saunavogen repræsenterer en værdi på 150 tkr. 

Skovshoved Badebrolaug har ikke midler til køb af saunavognen, og det undersøges 
derfor, om de kan købe saunavognen i ”mindre bidder”. Der pågår derfor forhandlinger.
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10. Arbejdsgruppe vedr. retningslinjer for Erhvervsdrivende 

 Status

Der har endnu ikke været afholdt møde.

11.Leasingbåde

 Vi har en pladslejer der har solgt sin båd og leaset en ny. Hvad gør vi ved
det? Det vil med al sandsynlighed være noget vi kommer til at se en del af. 
Som bekendt er vores regler sådan, at man skal kunne fremvise dokumenta-
tion for ejerskab af båden. Når båden leases kan vedkommende ikke fremvise 
en sådan dokumentation, da det er leasingselskabet, der principielt er ejer af 
båden.

Der skal tages stilling til, hvad der gøres ved en leasing båd, idet der ikke kan fremskaffes 
dokumentation om ejerskab.

Diverse situationer blev drøftet.

Konklusionen blev, at havnefogeden skal formulere et dokument som havneadministra-
tionen kan henvise til, når en aktuel situation opstår. I dokumentet skal det fremgå, at 
båden skal være leaset hos et godkendt leasingselskab.

12.Airbnb og Boatflex (Bilag)

 Hvordan forholder vi os til at bådejere lejer deres båd ud som hotelbåd. Vi har 
en øget udgift til rengøring af toiletter og affald samt vand. Skal vi også have 
en indtægt på dette. Se vedhæftede artikel om Jura ifb. med udlejning af både
fra FLID.

Det blev foreslået at tilføje flg. formulering til pladsdirektivet:

”Det er tilladt for bådpladsejeren, at udleje sin båd mens den ligger i havnen i et mindre 
omfang, der maksimalt kan udgøre 6 uger årligt”.

Havnekontoret administrerer henvendelser om privat udlejning af både og følger FLID’s 
regler på området.
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13.Både med 3 eller flere ejere

 Flere og flere går sammen i en større gruppe af ejere på en båd. I dag skal 
pladslejeren eje 50 % af båden. Kan og vil vi åbne mulighed for at flere er 
ejere af bådene og dermed acceptere at pladslejeren ejer mindre end 50 %?
Desuden har vi en regel om, at medejere kan overtage pladsen når de har 
været medejere med 50 %, svarende til at stå på venteliste. Men hvis der er 
flere medejere, hvem har så ret til at overtage pladsen?

Jf. reglerne skal pladslejeren eje mindst 50% af båden.

Bestyrelsen fastholder denne regel.

14.Renovering af belægningen ved Nordbjærg (Bilag)

 Generelt er belægningen på Nordbjærgs vinteropbevaringsplads meget 
dårlig. Specielt i den sydlige ende, hvor rødder fra de træer der stod der, har 
ødelagt asfalten. Derudover havde vi efter ”Bodil” en større underminering 
omkring kloakledningen. Der blev foretaget en video inspektion af kloak og 
afvandingsrør, der viste, at de var i meget dårlig forfatning. Hvis der skal 
lægges nyt asfaltslidlag oven på den gamle belægning, er det nødvendigt at 
lave afløbsrender ud for portene ind til Nordbjærgs haller. Hvis ikke får vi et 
problem med, at der render regnvand ind i hallerne, da der ikke er fald nok til 
at lede vander væk fra disse. Vedhæftet tilbud fra entreprenør Georg 
Jørgensen, som kommunen har rammeaftale med. I tilbud er der både en 
løsning med et nyt slidlag oven på den eksisterende asfalt, samt en total 
udskiftning til samme belægningssten som vi har på den store nye vinterop-
bevarings plads. Skal der indhentes yderligere tilbud, skal der laves et udbuds 
materiale, som så skal i udbud.

Havnefogeden gennemgik tilbuddene fra Entreprenør Georg Jørgensen og oplyste, at 
Kommunen har en rammeaftale med denne udbyder.

Det blev besluttet, at park- og vejchefen sørger for at tilbuddene bliver gennemgået af 
medarbejdere i vejafdelingen hos Gentofte Kommune. 

Finansiering blev drøftet, idet der i budgettet er afsat 810 tkr. samt 700 tkr. til vedligehold, 
som samlet giver 1,3 mio.kr. idet der pt. er brugt 210 tkr. Dette betyder, at der i givet fald 
ikke vil være økonomi til andre formål.

Hvis projektet igangsættes kan byggefelterne midlertidigt benyttes og andet areal findes til 
Nordbjærgs opbevaring.
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Konklusionen blev, at tilbuddene skal tjekkes af med Vejafdelingen hos Gentofte 
Kommune inden projektet igangsættes. Besked tilgår havnefogeden.

15.Østmolen i Hellerup og Rampen

 Firmaet JJN som er rådgivende ingeniør inden for havnebygning er igangsat
med at beregne et overslag på, hvad det vil koste, hvis JJN skal lave et 
projekt for, hvad der skal gøres ved hhv. Østmolen samt jollerampen. JJN skal 
ligeledes estimere, hvad en renovering vil komme til at koste.

Det fremsendte tilbud fra JJN Consult i Værløse blev godkendt og accepteret af bestyrel-
sen. Tilbuddet består af et skønnet timeforbrug på max. 30 timer til ialt max. kr. 25.000 ex. 
moms og incl. formøde og forarbejder.

Der skal efterfølgende søges nogle anlægsmidler.

16.Redningsstiger Hellerup (Bilag)

 Redningsstigerne i Hellerup er tæret væk op til ½ meter under daglig vande. 
Der er behov for 9 nye stiger. Havnefogeden mener, at havnepersonalet selv 
er i stand til at montere disse. Vedlagt forslag til forskellige stiger vi kan købe. 
Bilag ”Redningsstiger”.

Bestyrelsen besluttede, at der kan indkøbes 9 stk. ”Wester Marina Stige”.

17.Indberetning af stævner

 De fleste klubber er ikke så gode til at huske at spørge havnen om lov til at 
holde stævner. Havnefogeden opfordrer bestyrelsesmedlemmerne om at 
melde tilbage i de respektive klubber, at det er vigtigt at ansøge om stævner i 
god tid, så der ikke opstår sammenfald af specielt store stævner.

Havnefogeden gjorde opmærksom på, at klubberne glemmer at ansøge om lov til at 
afholde stævner. 

Dette bedes videreformidlet til klubberne af de respektive bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne tog dette til efterretning. 

Når tilladelse til afholdelse af stævner/arrangementer er givet, skal arrangøren huske at 
indberette dette til www.kulturnaut.dk som er en elektronisk kulturguide.

http://www.kulturnaut.dk/
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18.Nordbjærgs opstilling af containere (Bilag)

 ”Skure/opbevaringsrum”

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og bad havnefogeden om at formulere et brev til 
Nordbjærg, hvor det skal fremgå, at containerne skal fjernes hurtigst muligt. Brevet skal 
inden udsendelse til Nordbjærg godkendes af formandskabet.

19.Sommerfugle

 Vil vi som sidste år ansætte 2 personer på i alt 35 timer om ugen som hjælp til 
renhold af havnene i højsæsonen. Sidste år var deres funktion en daglig 
tømning af skraldespande samt oprydning af det værste skrald der ligger på 
havnen. Var der tid tilovers udførte de forefaldende arbejde. Det er en 
tidsbegrænset ansættelse på 4 måneder fra 1. maj til 31. august. Det koster 
kr.115.000 og vil udgøre samme beløb som vi brugte sidste år.

Bestyrelsen godkendte ansættelse af 2 medarbejdere i en tidsbegrænset ansættelse fra 1. 
maj til 31. august 2019 som hjælp til renhold af havnene i højsæsonen i lighed med sidste 
år.

20.Nyt fra Havnefogeden

 10 pladslejere fra Skovshoved har ikke betalt 2 rykker og er derfor blevet
opsagt.

 Nye jolleplads regler er udsendt sammen med den nye kontrakt til jolleplads
lejere i begge havne. Der modtages mange kontrakter retur i underskrevet
stand.

 Arbejdet med renovering af pumpestationen i Skovshoved er forsinket og 
forventes færdigt ultimo juli. Novafos har fået besked på at indskrænke deres 
byggeplads, så den ikke optager det meste af P-pladsen i nord. Novafos har 
ligeledes fået tilsendt vores aktivitetskalender, så de ikke planlægger store 
pladskrævende arbejder samtidig med, at vi har arrangementer i havnen.

 Tildeling af pladser: Første runde med tilbud om plads er udsendt med svar-
frist d. 15.03.19. Takkes der nej bliver de jf. reglerne slettet af listen, og plads-
en tilbydes den næste på ventelisten.

 Henvendelse fra Kristian Larsen ang. Handicap pladser.
o Bestyrelsen drøftede muligheden for at tilbyde handicappladser i 

Skovshoved Havn og gav havneadministrationen mandat til at tilbyde 
pladslejere med handicap en handicapvenlig plads, så vidt det er muligt.
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Havneadministrationen kontakter Kristian Larsen med henblik på at 
tilbyde en anden plads.

 Godkendelse af stige til montering på bro.
o Havnefogeden fremviste billedemateriale af en landgangstrappe med 

henblik på godkendelse fra bestyrelsen.
o Bestyrelsen godkendte, at det fremadrettet kun er den type landgangs-

trappe, der må monteres på broerne. Pladslejerne skal selv forestå 
indkøb og montering af landgangstrappe.

 Nicolai Harder søger plads til 27 fods fiskebåd i Skovshoved Havn, idet han
gerne vil sælge fisk over kajen.

o Bestyrelsen godkendte Nicolai Harder’s ansøgning med den 
betingelse, at der ikke må henkastes fiskeaffald i havnebassinet. 
Henkastning af fiskeaffald skal foregå på åbent hav.

21.Evt.

Havnefogeden informerede om, at den klaptilladelse der blev ansøgt om i februar 2018 
stadig ikke er givet. Der er derfor ikke mulighed for at uddybe sejlrenden i Hellerup Havn 
på nuværende tidspunkt. Der er startet en klagesag op, vedr. behandlingstiden mod 
Klageankenævnet udarbejdet af Miljø- og Fødevarestyrelsen samt Havnen. 

Næste Havnebestyrelsesmøde:

Torsdag, den 25. april kl. 17:00 i Hellerup Havn


