MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES
HAVNE

Referat
fra bestyrelsesmøde den 8. december 2015
afholdt i Skovshoved Havn kl. 17:00
Mødedeltagere

:

Per Blinkenberg-Thrane (PT), Erik Friis (EF). Ole Dan Jensen
(ODJ), Thorkild Pedersen (TP), Johnny Petersen (JP), Mads
Ehrhardt (ME), Per Heegaard (suppleant), Søren Petersen
(suppleant), Lone Billehøj (LBIL), Jesper Tjott (JT), Mette Mie
Nielsen (MN), Cliff Beckmann (CSB)

Afbud

:

Christian Behnke (CB), Sven Felding (SF)

Referent

:

Conny Frank

Dato for referat

:

10. december 2015

1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. oktober 2015
 Referat er vedhæftet dagsorden
Referatet blev godkendt med flg. bemærkning:
I dagsordenpunkt 10 ”Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn” skal der i første
afsnit sidste linje stå ”Der blev også efterlyst en plan med tidshorisont for græssåning
mellem græssten i Hellerup”.

2. Nyt fra formanden
Formanden har nogle enkelte kommentarer, som tages under de relevante punkter i
dagsordenen.
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3. Økonomi
 Budgetopfølgning 2015, bilag følger snarest
 Budgetforslag 2016, bilag følger snarest
Økonomi blev ikke godkendt på mødet på grund af bogføringsfejl.
Det blev aftalt, at der snarest sendes nye bilag ud til havnebestyrelsen.

4. Orientering om Projekt Ny Havn
Som oplyst på sidste bestyrelsesmøde forventes indvielse den 22. maj 2016.
Det sydlige område forventes, at stå færdigt omkring årsskiftet.
Arbejdet på ydermoler er ikke udført som aftalt, idet overfladen ikke lever op til det
aftalte. Arbejdet laves om inden sæsonstart.
Arbejdet med toilethusene samt småhusene er igangværende.
Tegninger på kajakpoloanlæg er godkendt og arbejdet er igangværende.
Saunahuset, som udføres i beton, påtænkes malet hvidt efterfølgende for ikke at
fremstå som en”beton-bygning”. På et senere bestyrelsesmøde orienteres om, hvordan
Saunahuset planlægges drevet.
Tilbudsfristen på leje af erhvervsmål i syd udløb den 2. november 2015, og der pågår
pt. forhandlinger.
Den eksisterende lejer, Nordbjærg, ønsker at leje et mindre areal sydøst for sin bygning
for at få optimal adgang til sin butik fra vinteropbevaringspladsen.
Det forventes, at kontrakter kommer på plads i løbet af et halvt år.
Proviantforretning har været i udbud, men pt. har ingen budt ind.
Der blev gjort opmærksom på en kost monteret på broen til aftørring af fodtøj.
Denne skal fjernes, hvilket havnefogeden tager hånd om.
Der blev spurgt om Kystvejen skal graves op i forbindelse med kloakarbejde, hvor 7
udløb bliver til et. Dette afventes der pt. tilbagemelding fra Nordvand om.

5. Nyt fra Selvforvaltningsudvalget
Der har været afholdt et ekstraordinært møde i Selvforvaltningsudvalget den 1.
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december 2015, hvor diverse opgaver er blevet uddelegeret.
Arbejdet med Selvforvaltningsaftalen er ikke færdiggjort, hvorfor der snarest indkaldes
til et nyt møde.
PT ønskede oplyst, hvordan havnen placeres i den nye politiske styreform.
MN oplyste, at Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering og
arbejdsform der muliggør:




Et tæt samspil med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og
andre relevante personer
Fokus på politikskabelse og strategiudvikling
Et bredt vidensniveau for alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen om
igangværende politik- og strategiudvikling.

Derfor sker borgerinddragelse nu fx ved løbende at nedsætte midlertidige, rådgivende
opgaveudvalg med borgerdeltagelse, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier
og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.
Det blev drøftet, at der skal tages stilling til hvordan vetoretten skal håndteres, hvis
park- og vejchefen nedlægger veto.
Der er behov for et nyt møde vedr. drøftelse af klubbåde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

6. Info fra Containerudvalget
Containerudvalget er nedlagt.
Der blev gjort opmærksom på en dispensation, der udløb den 8. december 2015.
Klubberne skal gøres opmærksom på, at der skal foreligge en byggetilladelse, idet der
ikke kan dispenseres gang på gang. Det blev aftalt, at PT taler med klubberne.
Plan og byg har været indover i forhold til problematikken. Det blev vedtaget at forlænge
dispensationen til foråret.
ME er i gang med at indhente tilbud på beklædning af containere. Nærmere info følger.

7. Restaurant Gabbiano vedr. affaldscontainer
 Affaldsplan for Skovshoved Havn – til behandling jf. sidste bestyrelsesmøde
Affaldsområdet er blevet besigtiget og dette kan ikke gøres mindre. Der
foretages derfor ikke yderligere i sagen. Havnefogeden videreformidler
beslutningen til Restaurant Gabbiano.
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 Ansøgning vedr. indretning af udeareal
Nord for restauranten:
o Der blev givet afslag på permanent opsætning af markise/telt.
o Der kan til visse lejligheder stilles noget op midlertidigt.
Syd for restauranten:
o Blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde den 20. oktober 2015.

8. Fredning og lokalplan, Hellerup Havn
 Tilbagemelding fra Park- og vejchefen i fht. Lokalplanarbejdet
Park- og vejchefen orienterede om, at Rosenhaven og Staudehaven er blevet fredet.
Denne beslutning ankes af Gentofte kommune.
De hørings- og klageberettigede har modtaget svar fra Kulturstyrelsen.
TP er tovholder på sagen for klubberne og i gang med at udarbejde en klage samt at
rette henvendelse til klubberne herom.
Når dagsorden er sendt ud til Kommunalbestyrelsen den 9. december 2015 sendes
materiale ud til bestyrelsen.
Lokalplanarbejdet afventer, hvad der sker fremadrettet med fredning.

9. Kystsikring i Hellerup Havn
Modellen for kystsikring af Hellerup Roklubs saunahus er færdig. Denne løsning er der
enighed med brugerne om, og denne sidste del af højvandssikringen anlægges i marts/
april 2016.
Kystsikring udfor nabogrund ved Frederikkevej er afsluttet.

10. Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn
 Status fra belægningsudvalget
Der arbejdes på at skaffe priser på belægning i Skovshoved.
I Hellerup overføres kr. 135.000 fra Strandparksmidler 2015.
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Der ligger en plan for Hellerup og belægningsudvalget , som består af CB, TP, JT samt
Steen Himmer indkaldes til møde.

11. Nyt fra Havnefogeden
 Status på etablering/udlicitering af benzin anlæg
ODJ fremlagde forslag om etablering/udlicitering af benzin anlæg, se vedhæftede
forslag, og det blev besluttet, at formanden indkalder til et specialudvalg for nærmere
drøftelse.
Havnefogeden orienterede om stormen Gorm i november, hvor JT måtte indkalde
ekstra mandskab på grund af for høj vandstand.
Der blev monteret skotter og nogle af skotterne er blevet siddende, således at
monteringstiden ved næste storm forkortes.
TP påpegede, at graffiti bør fjernes hurtigst muligt samt politianmeldes. Det er vigtigt,
at der tages hånd om det med det samme.

12. Evt.

 Skovshoved Sct. Hans udvalg vedr. loppemarked på Skovshoved Havn
foråret 2016, bilag vedhæftet
Der blev givet afslag på ansøgning om tilladelse til afholdelse af loppemarked.
SF bragte via mail til formanden spørgsmål op om de skilte, der er på roklubbens borde,
hvor der står, at de kun må benyttes af klubbens medlemmer. Der var enighed i bestyrelsen om, at skilte af den type er uønskede alle steder på havnen. Havnefogeden
videreformidler budskabet til roklubben.
Der blev opfordret til at komme med idéer og forslag til indvielsen den 22. maj 2016,
herunder specielt klubbernes indspark til dagen.
Vild med Vand projektet har søndag, den 29. maj 2016 arrangeret ”Havnenes dag”, som
er et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og FLID. Aktiviteten er en festdag på
havnene landet over og det blev drøftet om Skovshoved og Hellerup Havn skal deltage
i denne aktivitet.
Det blev besluttet, at der kommer en officiel udmelding fra rådhuset vedr. denne dag.
MN oplyste, at aktiviteten tages med vedr. planlægning af Havnens dag.
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