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Den 14. december 2020 
JET/CFRA 

 

Orientering til Havnebestyrelsen som erstatning for aflyst  
havnebestyrelsesmøde den 14. december 2020 

 
 

Bemærk venligst, at der er en ansøgning til beslutning 
 
 

 
Godkendelse af referat fra møde den 29. oktober 2020 
 

o Referatet er vedhæftet 
 
Hvis der er bemærkninger til referatet, bedes mødedeltagerne maile disse til Conny 
(cfra@gentofte.dk) med cc til alle mødedeltagerne. 
 
 
 

Nyt fra formanden  
 
 

o Bestyrelsens sammensætning for 2021: 
 
Valg til bestyrelsen:  
 
Skovshoved Sejlklub 
På valg: Ole Dan Jensen repræsenterer SKS med suppleant Peter Baunsgaard. De er genvalgt. 
 
 
Kongelig Dansk Yachtklub 
På valg: Per Thrane repræsenterer KDY med suppleant Carl H Pedersen. De er genvalgt. 
 
 
Hellerup Sejlklub 
På valg: Rasmus Knude repræsenterer HS med suppleant Marie Dela Johnsen. De er genvalgt.  
 
Nikolaj Bjørnholm, HS, søger havnebestyrelsen om følgende dispensation: ”Mit hverv udløber først 
ved udgangen af 2021, og jeg skal derfor høfligst anmode bestyrelsen om, at acceptere, at jeg i 
2021 erstattes af Janne Vejlesby (med Per Heegaard som suppleant). 
 
 
Øvrige Søsportsklubber Hellerup  
 
På valg: Johnny Petersen repræsenterer ØSH med suppleant Christian Høier. De er genvalgt. 
 
De Erhvervsdrivende:  
 
Lars Nordbjærg er pr. 1.1.2021 valgt som repræsentant og Oliver Steindorsson som suppleant. 
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Økonomi: 
 
Forventet budget: Se vedhæftede bilag 
Dieselregnskab: Se vedhæftede bilag 
 
 
 
Nyt fra havnefogeden 
 
Corona restriktionerne fra den 8.12.20 betyder, at havnen fra den 9.12.20 kun er bemandet med 
en praktisk medarbejder samt en administrativ medarbejder. Deres opgave er at klare det mest 
nødvendige opsyn og renhold. De resterende medarbejdere arbejder hjemmefra i den udstrækning 
de kan. 
 
Vi er færdig med tildeling af pladser for 2021.  

o 22 har fået tildelt plads fra 2021  
 
Ventelisten er nu delt, så der er en liste for Hellerup og en for Skovshoved.  
 
Der er 372 på venteliste til Skovshoved og 78 på venteliste til Hellerup.  
 
Dem der i forvejen har plads i en af havnene har fået tilbud om, at komme på en speciel liste med 
ønske om plads i den anden havn. Der er 16 fra Skovshoved, der ønsker plads i Hellerup. De står 
således før ventelisten til plads i Hellerup, således er der i alt er 94, der venter på plads i Hellerup. 
 
Generelt går det godt, og vi er godt med i forhold til de opgaver, der skal være løst inden næste 
sæson starter. Nu må vi se, hvornår vi kan komme på arbejde igen, og ikke kun klare det mest 
nødvendige opsyn og renhold. 
 
 
 
To do lister  
 

o Se vedhæftede To-do-liste, Skovshoved Havn 
o Se vedhæftede To-do-liste, Hellerup Havn 

 
 
 
Status for udskiftning af toiletdøre 
 
Der er ikke noget nyt. 
 
 
 
Ansøgning fra SKS/KDY om ”mad ud af huset” 
 
Se vedhæftede ansøgning fra Kim Bruhn-Petersen, Restaurant Sejlklubberne 
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Ansøgning om dispensation for at være blevet sat bagerst på ventelisten 
 

o Ansøgning er vedhæftet 
 
Henrik Eisenhardt har fået tilbudt plads primo 2020.  
Henrik Eisenhardt har pr. mail oplyst, at han ikke var interesseret i plads nu.  Gitte oplyste ham pr. 
mail, han havde 3 muligheder: 
 
- Vælge at vente med at tage pladsen i brug til 2021 
- Vælge at takke nej og blive sat bagerst på ventelisten igen 
- Vælge at takke nej og blive slettet helt fra ventelisten 
 
Henrik Eisenhardt svarede pr telefon, og Gitte bekræftede aftalen via mail: 
” Vi bekræfter du sættes bagerst på ventelisten til en fast bådplads i Skovshoved Havn.” 
 
Han har ikke selv svaret skriftligt. Hverken ja eller nej tak. 
Vi kan ikke yderligere dokumentere, at han har takket nej, da det er foregået pr. tlf. Det alene 
skulle danne begrundelse for en dispensation, så han kan få tildelt en plads fra sæsonstart 2021. 
 
 
 
Havnebestyrelsesmøder 2021 
 

o Mandag, den 1. februar – Hellerup 

o Tirsdag, den 30. marts – Skovshoved 

o Onsdag, den 26. maj – Hellerup 
o Tirsdag, den 24. august – Skovshoved 

o Onsdag, den 20. oktober – Hellerup 

o Torsdag, den 16. december - Skovshoved 

 
 
Conny sender kalenderinvitation til havnebestyrelsesmøderne tillige med indkaldelser til 
havnevandringsmøder for hhv. Skovshoved samt Hellerup. 
 
 


