EXTRAORDINÆRT MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE
KOMMUNES HAVNE

Referat
af bestyrelsesmøde den 6. september 2018
i Skovshoved Havn kl. 21:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME), Ole Dan
Jensen (ODJ), Nikolaj Bjørnholm (NB) (med fuldmagt fra Rasmus
Knude (RK), Sven Felding (SF), Gudmund Olson (GO) suppleant for
Jan Schlüter, Henning Uldal (HUL), Jesper Tjott (JET)
Afbud

: Jan Schlüter (JS)

Referent

: Mads Ehrhardt

Dato

: 6. september 2018

1. ORIENTERINGSMØDE (KL 20:00)
Gentofte kommune ved Mette Mie Nielsen (MMN) samt rådgiver Jeppe Blak, Emcon
(JB) informerede om havnen, samt at der var indgået forlig med Arkil omkring pæle.
Ligeledes informerede Jeppe Blak omkring pælenes tilstand, tidsplan for udskiftning,
foranstaltning omkring midlertidige pæle, og overordnet tidsplan for hele projektet, samt
implikationer for bådplads lejere/båd ejere.
Der blev spurgt ind til forskellige områder under dette orienteringsmøde, samt til den
plan der er lagt i samarbejde med havnens personale, Gentofte Kommunes jurister og
rådgivere.

2. EKSTRA ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
På basis af redegørelsen fra orienteringsmødet afholdes der ekstraordinært
bestyrelsesmøde lige efter dette orienteringsmøde, for at tage stilling til hvordan
bestyrelsen forholder sig til den netop modtaget information, også i forhold til
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bestyrelsens beslutning på foregående bestyrelsesmøde den 29. august 2018 om at
lukke havnen den 1. oktober 2018.
Gentofte Kommunes rådgiver har oplyst, at fortsat drift af havnen skønnes fuldt ud
forsvarligt, såfremt 270 jernpæle installeres løbende frem til medio oktober, (hvilket
forudsættes bekræftet i en skriftlig redegørelse fra rådgiveren), derfor anser bestyrelsen
det for forsvarligt at fortsætte med at drive havnen.
Bestyrelsen har endvidere noteret sig, at Gentofte kommune har oplyst, at havnens
økonomi ikke vil blive belastet af denne løsning.
Bestyrelsen har tillid til de foranstaltninger der er foretaget af kommunen for at havnen
vedbliver en operationel havn.
Beslutningen er enstemmigt vedtaget og baseret på ovenstående.
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