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Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat  328-4/2006 

Møde nr. :

Dato:

Tilstede:

Fraværende:

Referent:

328-4/2006

25. april kl. 19.00  Vallensbæk Havn

Steen Hansen, formand, Jens Cronval, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer,
Niels Andersen, VSK, Finn Larsen, VSK, Lykke Andersen, VSK, Hans Joachim
Carow, VBK, Lars Hougaard, VBK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Alan Larsen,
VSK, Ulla Hjortenberg VKKC, Tommy Nordfalk, havnechef.

Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat 327
Økonomi
Generalforsamlinger 2006
Projekter 2006 og 2007
Havnepladser
Meddelelser
Eventuelt

12. maj 2006

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Ad pkt. 1. - Godkendelse af dagsorden m.v.
Dagsordenen indstilles godkendt.  

Ad pkt. 2. - Referat af møde 327-3/2006
Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt
til underskrift på mødet.

Ad pkt. 3. – Økonomi 
Regnskab 2005-06. Der eftersendes balance for pe-
rioden 1. november 2005 – 31. marts 2006.
Regnskabet vil blive gennemgået på mødet. Regn-
skabet vil også blive behandlet på det førstko-
memdne bestyrelsesmøde.

Ad pkt 4. Generalforsamlinger 2006
Evaluering af indkaldelserne, (herunder skrivelse fra
og svar til Per Weichel) forløbet af generalforsamlin-
gerne og kvaliteten af beslutningerne, herunder
fremlæggelsen fra bestyrelsens side.
Drøftelse af den nye status og det ansvar som nu
skal forvaltes.
Der vedlægges endvidere nye udgaver af vedtægter
og havnereglement – til orientering. Begge sæt skal
videresendes til kommunal og inspektoral godkendel-
se.

Ad pkt. 5. Projekter 2006 og 2007
Der vedlægges projektoversigt indeholdende 14 em-
ner med bemærkninger. Bestyrelsen skal prioritere
de fremlagte projekter, beslutte finansiering og fast-
sætte terminer for deres realisering.

Ad pkt. 6. Havnepladser & kontrakter
Der vedlægges oversigt over ledige pladser, nye
kontrakter og bemærkninger om den kommende ud-
vikling. 
Til drøftelse.

Ad pkt. 7.  Meddelelser

Ad pkt. 8. Eventuelt

Referat

1.
 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. 
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. 
Regnskabsmaterialet blev taget til efterretning.
Fremover tilstræbes det at fremlægge regnskabet i
mere overskuelig form.

4. 
Bestyrelsen fandt at præsentationen af forslagene
vedr. vedtægts- og havnereglementsændringer kun-
ne have været bedre, at der burde have været et ef-
fektivt mikrofonanlæg, en bedre adgangskontrol og
også en bedre styring af forløbet. 
Bestyrelsen fandt at det nye ansvar og den nye sta-
tus for havnebestyrelsen burde komme til udtryk i en
ny gennemarbejdet forretningsorden. Formand og
havnechef udarbejder forslag til drøftelse på først-
kommende møde efter sommerferien.

5. 
Formandens indstillinger vedr. prioritering blev ved-
taget med enkelte korrektioner. Den korrigerede
oversigt er en selvstændig del af nærværende referat
og publiceres for indskyderne på samme måde.

6. 
Redegørelsen blev taget til efterretning. Flere besty-
relsesmedlemmer gav udtryk at havnereglementets
regler var unødig komplicerede og at de burde for-
enkles.

7. Intet

8.  
8.1. Lars Hougaard kritiserede at beslutningen om at
fastsætte et gebyr på 250,- kr. årligt for landevejs-
trailere til joller var truffet via E-mail og ikke ved per-
sonlig fremmøde på et bestyrelsesmøde. Desuden
kritiserede Lars Hougaard at prisen skulle falde fra
nuværende 1.150,- kr. til fremtidige 250,. kr., uden at
denne store prisændring blev diskuteret på et møde,
således at havnebestyrelses VSK-medlemmer kunne
begrunde, og gøre rede for, den store prisændring.
Havnebestyrelsens flertal fandt, at det efter omstæn-
dighederne kunne være hensigtsmæssigt  at træffe 
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beslutninger af denne art via email.
8.2. Havnechefen gjorde opmærksom på sikkerheds-
problemerne ved mobilkranens bådhåndtering tæt på
legepladsen.
8.3. Bestyrelsesmedlemmerne afleverede nøglerne til
kontoret, jfr. tidligere beslutning.
8.4. Havnens beplantningsplan vil blive iværksat så
snart søsætningen er overstået omkring 1. juni. Der
gås frem arealvis.
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