Referat af ordinær generalforsamling 2015 i S/I Vallensbæk Havn
afoldt
Onsdag den 18. marts 2015, kl. 19.00 i Vallensbæk Sejlklubs lokaler

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år tl
godkendelse
4. Godkendelse af budget med tlhørende Takstregulatv for indeværende år
5. Indkomne forslag
6. Valg tl havnebestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Referat:
Formanden for Vallensbæk Havn, Henrik Sydbo Hansen, bød velkommen tl havnens ordinære
generalforsamling 2015

Ad punkt 1: Valg af dirigent
Formanden foreslog Tommy Nordfalk som dirigent for generalforsamlingen. Erling Pabst foreslog
Dennis Bojesen som dirigent. Tommy Nordfalk blev efer afstemning valgt med overvældende
majoritet.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt og retdigt varslet efer gældende
regler.

Ad punkt 2: Formandens beretning
Formanden henviste tl den udsendte skriflige beretning og fremkom med enkelte supplerende
bemærkninger:
2014 var som bebudet på sidste års generalforsamling et år, hvor havnen konsoliderede sig.
Den ny bådhåndtering med standardstatver har vist sig at fungere godt, og der er nu 205
deltagere.

Formanden udtrykte stor tak tl Jesper Lund og det øvrige havnepersonale, som fungerer som et
superteam på havnen. Henrik opfordrede havnens brugere tl at huske at påskønne indsatsen over
for personalet.
De seneste års nedgang i antallet af indskydere er vendt, og der er nu en netotlgang af
indskydere, hvilket er med tl at forbedre havnens økonomi.
Formanden udtrykte tak tl havnebestyrelsen for et konstruktvt samspil
I 2015 vil der blive arbejdet med forbedring af landarealerne, herunder nyplantning af træer, og
indkørslen tl havnen vil blive forbedret. Desværre har havnen måtet ferne det tdligere legehus,
da det ikke levede op tl nugældende sikkerhedskrav. Havnen vurderer muligheder for etablering af
nye legefaciliteter.
Der er plan om gennemførelse af ”Åben Havn” i juni måned i et samarbejde med Brøndby, Ishøj
og Hundige havne med det formål at udbrede kendskabet tl havnene i området og forhåbentlig
forøge eferspørgslen efer havnepladser. Klubberne på havnen opfordres tl at deltage og byde ind
med aktviteter på dagen.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget med akklamaton.

Ad punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år tl godkendelse
Kassereren, Jørgen Simonsen, fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede enkelte
poster, herunder årets resultat på 262.000 kr og henlæggelser på 160.000 kr. Henlæggelserne er
planlagt anvendt tl ny fisebelægning, ny vejbelægning i form af SF-sten ud for VKKC’s klubhus og
nye el-standere og vandhaner på landarealerne. Udgifer tl fremmed assistance er væsentlig
mindre end tdligere år, hvilket skyldes, at havnens personale laver mange tng selv.
Der var spørgsmål tl tankanlægget, havnens forsikringer og udgifer tl standardstatver, der alle
blev besvaret.
Regnskabet herefer godkendt med akklamaton.

Ad punkt 4: Godkendelse af budget med tlhørende Takstregulatv for indeværende år
Kassereren fremlagde budget og takstregulatv for 2015. Budget og takstregulatvet blev godkendt
med akklamaton.

Ad punkt 5: Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremlagt forslag tl ændring af vedtægternes § 5, 9 og 11.
VBK havde fremlagt forslag tl ændring af § 5 og 9.
Ad § 11: Forslaget blev vedtaget med tlstrækkelig majoritet

Ad § 5: VBK frafaldt deres forslag, og bestyrelsens forslag blev vedtaget med tlstrækkelig
majoritet.
Ad § 9: Begge forslag indeholder forslag om redukton af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de
nuværende 11 tl 9. Endvidere foreslår begge forslag det i paragrafen omtalte valgudvalg nedlagt.
Efer en længere debat om de to forslag valgte repræsentanter for VBK at trække deres forslag,
hvorefer bestyrelsens forslag blev vedtaget med 44 stemmer for, 1 stemme imod og 5 stemmer
hverken for eller imod.
Alle 3 forslag blev således vedtaget med tlstrækkelig majoritet og skal herefer behandles på en
ekstraordinær generalforsamling, der er planlagt tl trsdag den 21. april 2015, kl 19.30.

Ad punkt 6: Valg tl havnebestyrelsen
Formand og kasserer var på valg, og begge blev genvalgt for de næste 2 år med akklamaton.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringen om nedlæggelse af valgudvalget tdligst
kan få virkning efer den ekstraordinære generalforsamling. Der skal derfor i henhold tl
vedtægterne nedsætes et valgudvalg, der blev vedtaget uændret sammensat med Peter Linnet
som havnebestyrelsens repræsentant, Erik Skipper Larsen som repræsentant for VSK og Per
Nørgård som repræsentant for VBK.

Ad punkt 7: Valg af revisor
Revisionsfrmaet Sten Gilfelt, Rungsted, blev foreslået og valgt.

Ad punkt 8: Eventuelt
Ishøj Havn er i gang med en omfatende udvidelse af landarealet ved opfyldning af sand i
centerhavnen på Ishøj-siden. Sandet kommer fra udgravninger ved Arken. Der er tale om fygtgt
sand, og der er tlsyneladende ikke iværksat foranstaltninger tl at forhindre sand mv i at sive ud i
centerhavnen og over mod Vallensbæk Havn, eventuelt ud i indsejlingen.
Formanden orienterede om Vallensbæk Havns skriflige indsigelse mod projektet, bl.a. ved brev tl
bestyrelsen for Ishøj Havn og diverse myndigheder, hvor havnen gør gældende, at Ishøj Havn må
påtage sig ansvaret for tlsandingen, at Ishøj Havn må give tlsagn om at ferne sandet, og at Ishøj
Kommune må afolde alle omkostninger ved oprensning mv. Vallensbæk Havn har endvidere bedt
om aktndsigt i sagsbehandlingen af hele projektet.
Formanden orienterede endvidere om møde den 17. marts 2015 med borgmester Henrik
Rasmussen, Vallensbæk Kommune, hvor havneudvidelsen blev indgående drøfet.
Der var spørgsmål tl indskydere, der er restance med betaling af havneindskud. Endvidere om
samspil og dialog med isbutkken Søstrene P. Formanden udtrykte ønske om, at begge parter
bidrager tl en konstruktv dialog og samarbejde om at få tngene tl at fungere. Bestyrelsen ønsker

fortsat en velfungerende isbutk og opfordrer alle på havnen tl at gøre brug af både restaurant
Krabben og isbutkken Søstrene P.
Dirigenten afslutede generalforsamlingen og gav ordet tl formanden.
Formanden kviterede for fremmødet tl generalforsamlingen og for den gode debat undervejs,
han takkede for valget og takkede dirigenten for veludført arbejde.

Vallensbæk den 2.. marts 2015
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