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MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE

Referat

fra bestyrelsesmøde den 12. april 2016
afholdt i Hellerup Havn kl. 17:00

Mødedeltagere : Per Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Ole Dan Jensen (ODJ), 
Thorkild Pedersen (TP), Johnny Petersen (JP), Mads Ehrhardt (ME),
Sven Felding (SF), Jesper Meulengracht (JM), Lone Billehøj (LBIL), 
Jesper Tjott (JT), Peter Askjær (PAS)

Afbud : Mette Mie Nielsen (MN)

Referent : Lene Borglind

Dato for referat : 2. maj 2016

1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. marts 2016
 Referatet er vedhæftet dagsordenen.

Referatet blev godkendt med følgende ændring i punkt 12:

Næstsidste afsnit flyttes ned som sidste afsnit, og ordlyden ændres til "Det skal 
undersøges og meldes tilbage til bestyrelsen om, hvornår skonnerten Lilla Dan ligger til 
kaj, sandsynligvis engang i august."

Det drøftedes, hvorledes der samles op på udførelsen af aftalte aktioner, som bestyrelsen 
har besluttet. Det blev besluttet, at opfølgning skal ske via den tidligere besluttede 
"bestyrelsesprotokol", som løbende skal ajourføres med ansvarlig og deadline for 
udførelse samt forelægges på hvert bestyrelsesmøde. Det aftaltes, at JT på næste 
bestyrelsesmøde fremlægger en opdateret protokol.
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2. Nyt fra formanden

 Klubberne er blevet enige med havnens administration om, hvad der skal laves 
af ændringer i jollehavnen. Arbejderne er allerede iværksat.

 Der er observeret nye KDY-både, som der ikke er søgt plads til.

 DBC MARINE har ansøgt Gentofte Kommune om forlængelse af deres lejemål.

3. Økonomi /bilag vedhæftet
 Forslag til ny type regnskab fremlægges
 Budget 2016

Regnskab
Økonomichef Peter Askjær (PAS) gennemgik udkast til ny type regnskab, hvor en række 
konti er blevet sammenlagt, og en ny kolonne: ”Forbrug seneste 12 mdr.” er forslået
tilføjet.

Bestyrelsen spurgte ind til de konkrete regnskabstal og drøftede herefter, hvilke kolonner 
og overskrifter, der er hensigtsmæssige for at forstå og vurdere regnskabet.

Det blev besluttet, at regnskabstallene skal opstilles i følgende 4 kolonner:

 Aktuelt forbrug
 Oprindeligt budget
 Revideret budget
 Forslag til korrektion i budget

Der ønskes ikke medtaget den nye kolonne: Forbrug seneste 12 mdr.

Bestyrelsen ønsker desuden løbende at få forelagt forslag til ændringer i det godkendte 
budget, således at det er bestyrelsen, der godkender en eventuel korrektion af det 
oprindelige budget.
  
PAS oplyste, at Økonomi tilstræber at udsende status på regnskab 14 dage før 
bestyrelsesmøderne – som ønsket af bestyrelsen. Men hvis bestyrelsen ønsker de helt 
aktuelle regnskabstal med, kan der i praksis forekomme kortere udsendelsesfrist (dog 
max. 1 uge før mødet).

4. Tilbagemelding omkring leasingaftale vedr. tankanlæg

PAS oplyste at lånebekendtgørelsen som udgangspunkt ikke tillader leasing af 
driftsmidler. PAS har derfor spurgt kommunens eksterne revision om mulighederne for at 
imødekomme havnebestyrelsens ønske om at indgå leasingaftale om et tankanlæg.
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PAS forventer svar fra den eksterne revision inden for ca. 1 uge, og vil hurtigst muligt 
herefter orientere bestyrelsen herom. 

5. Orientering om Projekt Ny Havn

JT oplyste:

 Belægningen oven for trailerrampen i syd er lagt med en forkert hældning i 
forhold til det projekterede. Der er pt. dialog med entreprenøren om at rette op på 
denne fejl. Den meste optimale løsning vil være, at entreprenøren ændrer selve 
rampens hældning, som i praksis har vist sig at være lidt for stejl (selv om den er 
bygget som projekteret og efter gældende regler). 

 27. april 2016 afholdes afleveringsforretning på hele havnen. Der er pt. stadig en 
del på mangellisten, men havnebassinet er stort set færdigt og adgangen til 
ydermolerne bliver klar inden længe. Der arbejdes på højtryk for at få alt på 
plads.

 Der afventes trafikal løsning fra Park og Vej, baseret på de observationer og 
ændringer, som den nye brug af den sydlige vej kommer til at betyde for 
trafikken. Både politi og Vejdirektoratet skal godkende ændringer, i fht. hvordan 
trafik fremadrettet primært kørende fra nord ad Strandvejen, skal ledes ind af den 
nye sydlige indkørsel. 

PT oplyste:

 Den nye lejer af Skovshoved Bådreparation etablerer selv et masteskur.

 Der etableres en miljøstation mellem kajakbutikken og nyt toilet i syd.

 Renovering af belægninger i Skovshoved Havn: oplæg kommer fra JT.

 Oplæg til apteringsmanual er under udarbejdelse og bliver fremlagt til 
godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

6. Nyt fra selvforvaltningsudvalget

Behandles på særskilt møde.
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7. Fredning og lokalplan, Hellerup Havn

LBIL oplyste, at der fra kommunen og klubberne er afsendt indsigelse mod 
fredningsplanerne. Kommunen har bedt om dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, men har
ikke fået svar.

8. Belægninger i Skovshoved samt Hellerup Havn

Skovshoved Havn: Oplæg kommer fra JT, jfr. pkt. 5 i referatet.

Hellerup Havn: Der var enighed om at afvente udfald af fredningsplanerne.

9. Indvielsesdagen den 22. maj 2016

Datoen fastholdes, men endeligt program er pt. ikke færdigt.

10. Klubbernes containere og beklædning

ME oplyste, at det har vist sig meget dyrt at beklæde containerne, jfr. de krav til
beklædning, som bestyrelsen har besluttet (ca. 100.000 kr. pr. stk.). Havnebestyrelsen 
fastholdt kravet om den vedtagne beklædning.

Der er endvidere behov for, at havnebestyrelsen laver en plan for, hvor opstilling af 
containere kan tillades, og dernæst skal der udarbejdes en standard for klubbers 
ansøgning om byggetilladelse til containere.

11. Ansøgning fra Hellerup Sejlklub /bilag vedhæftet
 Vedr. tildeling af havneplads til en ny J70 båd i Hellerup Havn pr. 1. juni 2016
 Om tilskud fra Gentofte Kommune

Bestyrelsen godkendte tildeling af havneplads og besluttede at fremsende ansøgning om 
tilskud til Gentofte Kommune med anbefaling.
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12. Orientering omkring fremtidsplaner for Skovshoved Bådreparation og 
Kajakbutik

PT oplyste, at der pågår forhandlinger mellem Gentofte Kommune og en eventuel ny lejer 
af Skovshoved Bådreparation og Kajakbutik. Havnebestyrelsen noterede sig, at det store 
telt fjernes pr. 1. maj, at de containere der står i flere etager placeres side om side i 
niveau, og at de nye lejere er interesseret i at bygge et masteskur/container i den sydlige 
del af tørsejlerpladsen, samt at alle beklædes i henhold til den af bestyrelsen vedtagne 
beklædning. Ny lejeaftale efterlyses af Havnebestyrelsen.

13. Nyt fra havnefogeden

JT oplyste:

 Der er foretaget pejlinger ud for Hellerup Havn. Der er ingen problemer i 
sejlrenden, men begyndende tilsanding nord for sejlrenden. De 4 besluttede 
pejlelinjer, der skal fungere som kontrol af Nordhavnsudvidelsens påvirkning af 
havbunden, er også blevet pejlet, og kort er under udarbejdelse.

 6 meter bro er ved at blive etableret som afgrænsning mellem kranområde og 
bådpladser.

 Der er aftalt møde den 19. maj 2016 vedr. gennemgang af Hellerup Havn.

14. Eventuelt

 JT undersøger til næste bestyrelsesmøde, om Il Gabbianos husleje er opsat igen 
efter perioden med nedsættelse.

 PT bad om, at der til bestyrelsesmedlemmerne forud for hvert møde til 
orientering udsendes ”to do” lister for hver havn.
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