Vedtægter for den organisatoriske enhed
Nivå Havn og Strandpark
§1
Formål
1.1 Den organisatoriske enheds formål er at forestå den daglige drift af
Nivå Havn og Strandpark inden for de rammer Fredensborg Kommunes
Byråd har vedtaget. Til den daglige drift hører udlejning af ca. 425
bådpladser til lystfartøjssejlads og søværts fritidsaktiviteter, udlejning af
pladser på land om vinteren, vedligeholdelse og pleje af havne- og
strandparkområdet til vands- og til lands, samt udøvelse af
serviceforanstaltninger for lejere, gæster og andre i havn og strandpark.
1.2 Rammerne beskrives nærmere i en driftsoverenskomst.
§ 2.
Geografisk afgrænsning
2.1 Det område driftsbestyrelsen har driftsansvaret for er defineret på
vedhæftede kort, bilag 1.
§3
Organisatoriske forhold
3.1 Den organisatoriske enhed er en del af den kommunale
enhedsforvaltning, og varetager sine opgaver under Byrådets ansvar. Den
organisatoriske enhed er som sådan undergivet kommunalretlige, herunder
forvaltningsretlige regler.
3.2 Den organisatoriske enhed ledes af en driftsbestyrelse, der i politisk
henseende refererer til det stående udvalg, der i styrelsesvedtægten er
tillagt den umiddelbare forvaltning af området. Administrativt refereres
tilsvarende til det center, området henhører under.
3.3 De daglige driftsopgaver varetages af en havnefoged, der refererer til
driftsbestyrelsen. Kommunen skal godkende ansættelse og afskedigelse af
havnefogeden.

§4
Bestyrelsens sammensætning og valgprocedure
4.1 Den organisatoriske enheds driftsbestyrelse skal bestå af:
·

2 repræsentanter fra Byrådets midte, hvoraf den ene skal
være formanden for det stående udvalg, der er tillagt den
umiddelbare forvaltning af Nivå Havn og Strandpark.

·

3 repræsentanter fra foreningerne Nivå Bådelaug, Nivå
Tursejlere og Nivå Fritidsfiskerforening.

·

2 repræsentanter fra havnes øvrige foreninger.

·

1 repræsentant fra paraplyorganisationerne i Fritids Forum

·

1 repræsentant fra de erhvervsdrivende på havnen.

Der vælges ikke suppleanter.
4.2. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode
løber fra det tidspunkt, hvor driftsbestyrelsen er valgt med en
sammensætning i overensstemmelse med nærværende bestemmelse og
indtil udløbet af den kommunale valgperiode den 31.12 2017.
Indtil den nye driftsbestyrelse er valgt, fungerer det hidtidige
forretningsudvalg for Nivå Havn som driftsbestyrelse.
4.3. De 2 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Byrådets midte, udpeges
i forbindelse med Byrådets konstituering. Det ene medlem skal være
formanden for det stående udvalg, der er tillagt den umiddelbare
forvaltning af Nivå Havn og Strandpark. Den pågældende er samtidigt født
formand for driftsbestyrelsen.
4.4. De 3 repræsentanter fra foreningerne Nivå Bådelaug, Nivå Tursejlere
og Nivå Fritidsfiskerforening udpeges ved, at formændene for Nivå
Bådelaug, Nivå Tursejlere og Nivå Fritidsfiskerforening hver især udpeger
et medlem af deres forening til driftsbestyrelsen. Mindst 2 af de udpegede
skal være bådpladslejere.
De resterende 2 medlemmer af driftsbestyrelsen udpeges af et forum
bestående af repræsentanter havnens øvrige foreninger.

4.5. Paraplyorganisationerne i Fritidsforum udpeger én repræsentant til
driftsbestyrelsen.
4.6. Et forum bestående af en repræsentant fra hver af de
erhvervsdrivende på havnen udpeger af deres midte ét medlem til
driftsbestyrelsen.
§5
Driftsbestyrelsens beslutninger
5.1. Driftsbestyrelsen træffer sine beslutninger i møde under ledelse af
formanden.
5.2. Driftsbestyrelsen vælger selv sin næstformand, der fungerer i
formandens fravær.
5.3. Driftsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
medlemmerne, herunder enten formanden og/eller næstformanden er til
stede.
5.4. Beslutninger træffes efter almindelig stemmeflertal.
§6
Driftsbestyrelsens arbejde og ansvar
6.1. Driftsbestyrelsen varetager den daglige driftsopgave og har det
daglige driftsansvar for den organisatoriske enhed. Driftsbestyrelsen skal
endvidere høres i forhold, der vedrører henvendelser fra bådpladslejere,
myndigheder, interessenter og gæster.
6.2 Til de daglige driftsopgaver henregnes de opgaver, der til enhver tid
fremgår af havnefogedens jobprofil, endvidere skal løsning af konflikter
med og mellem havnes brugere håndteres af den organisatoriske enhed.
Driftsbestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, der ligger uden for den
daglige drift.
6.3 Driftsbestyrelsen udarbejder forslag til sin forretningsorden, som
godkendes af det stående udvalget den organisatoriske enhed refererer til.
Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om

mødeindkaldelse, mødefrekvens, beslutningsdygtighed, førelse af
beslutningsprotokol og stemmeregler.
§7
Den organisatoriske enheds økonomi
7.1 Byrådet tildeler hvert år den organisatoriske enhed et budget, der
definerer den organisatoriske enheds aktivitets- og driftsgrundlag.
7.2 Anvendelsesområdet for budgettet beskrives nærmere i en
driftsoverenskomst.
§8
Regnskab og revision
8.1. Regnskabsåret for den organisatoriske enhed følger kommunens
regnskabsår fra den 01. januar til den 31. december. Første regnskabsår
løber fra den 01. april 2016 til 31. december 2016.
8.2. Driftsbestyrelsen udarbejder forslag til den organisatoriske enheds
årsregnskab. Årsregnskab består af et særskilt regnskab for
havneområdet, et særskilt regnskab for strandparken og af et samlet
regnskab for den organisatoriske enhed.
8.3 Årsregnskabet revideres som en del af kommunens samlede regnskab
af kommunens revision.
§9
Vedtægtsændringer og ophør
9.1. Vedtægtsændringer og vedtagelse af den organisatoriske enheds
ophør besluttes af Byrådet efter høring eller på initiativ af driftsbestyrelsen.
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