
 

Kære medlem af Bådelauget Kignæs Mole 

Vores nuværende havnefoged Bjørn Stephensen ønsker at stoppe som havnefoged. 

Det beklager Bestyrelsen, idet havn som sejlklub har haft stor gavn af Bjørn’s arbejdsindsats og 

dedikation. Desværre er der nogle få medlemmer, der overordnet har været utilfreds med 

omfanget af Bjørns tilstedeværelse, hvilket også kom til udtryk på Generalforsamlingen i marts 

2019. Og i stedet for at rette utilfredsheden til Bestyrelsen, har de pågældende, i flere tilfælde, 

udtrykt deres utilfredshed direkte til Bjørn på en anklagende og personlig måde. Det finder 

Bestyrelsen uacceptabelt, idet Bjørn fuldt ud har udfyldt aftalen med Bestyrelsen. Bestyrelsen 

henstiller til, at vi finder tilbage til den gode tone og behandler hinanden med respekt og 

udtrykker utilfredsheder igennem dialog med Bestyrelsen. Bestyrelsen takker Bjørn for det store 

arbejde, han har gjort for havnen. 

Vi søger nu en ny havnefoged, og det er vores ønske at finde en person med tilknytning til 
Frederikssund Kommune og gerne internt fra havnen, der ønsker at påtage sig opgaven.  Evt. kan 
2-3 personer dele arbejdet mellem sig. 
 
Havnefogeden tager sig af havnens daglige drift, og sikrer med reference med Bestyrelsen, at 
havnen er velfungerende til gavn for brugere og gæster. 
 
Havnefogeden kan selv tilrettelægge sine arbejdsopgaver og tilgængelighed mm.  Den nuværende 
havnefoged har en træffetid på havnen én gang om ugen af 1 times varighed i sommerperioden 
og er i øvrigt tilgængelig på telefonen i rimeligt omfang. Der forventes et årligt tidsforbrug på i alt 
200-250 timer. Jobbet honoreres i rimeligt omfang 
 
Af større opgaver kan nævnes: 
 

• Holde orden på havneområdet, herunder at organisere græsslåning, oprydning og 
vedligeholdelse af havnens maskiner ved hjælp af frivillig arbejdskraft eller ekstern 
arbejdskraft, hvis nødvendigt. 

• Medvirke til at alle, både gæster og fastliggere, overholder havnens regler 

• Følge op på havnens vedligeholdelsesstand og foreslå reparationer 

• Aftale med vognmand til båd-isætning og båd-optagning. 

• Anvises pladser til vinteropbevaring af både 

• Følge op på havnens system til betaling havnepenge for gæstesejlere (havnefogeden skal 
ikke personligt opkræve havnepenge) 

• Besvare henvendelser vedr. havnens forhold pr. e-mails, telefon og personlig kontakt. 

• Deltage i bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, evt. udvalgsmøder mv.  
 

Ovenstående er den hidtidige aftale med de seneste 2 havnefogeder. Hvis der er andre specifikke 
opgaver som medlemmerne ønskes inkluderet i havnefogedens jobbeskrivelse er Bestyrelsen 
interesseret i at høre disse forslag. 
 
Hvis du har lyst til som havnefoged at sætte dit præg på Kignæs Havn, så kontakt Havnens 
formand Christian Ilsøe, på tlf. 51 52 90 30  -  eller pr. mail: cil@alfanordic.com eller et af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere om jobbet.  
 
På Bestyrelsens Vegne 
 
Christian Ilsøe, Formand 

mailto:cil@alfanordic.com

