Ref. Generalforsamling
Tirsdag, den 1. marts 2016 kl. 19:00
i VSK's klublokaler, Vallensbæk Havn

Inden den egentlige GF startede, introducerede formanden vores nye havnefoged, Per. Han fortalte kort
om sig selv hvorefter han fik en klapsalve som velkomst.
Herefter gik vi over til den egentlige GF.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jacob Thordal, som blev valgt. Jacob konstaterede at GF var lovligt varslet og
indkaldt.
Der kom en enkelt bemærkning om at vi ikke var beslutningsdygtige da der ikke var indbetalt
kontingent for 2016. Kasserer Jørn Simonsen fortalte at banken havde orienteret ham om at man I
farten havde glemt os, så opkrævninger ikke var blevet udsendt som aftalt.
Alan Larsen gjorde opmærksom på at udestående opkrævninger IKKE er gæld før forfaldsdato er
overskredet. Herefter blev forsamlingen enige om at GF skulle fortsætte.

2. Formandens beretning. ( Beretning er vedhæftet. )
Formanden knyttede enkelte kommentarer til beretningen. Han orienterede om baggrunden for
den tidligere havnefogeds bortvisning fra havnen, baggrunden for politianmeldelse og hvor meget
havnen må påregne af tab. Beløbet skønnes til at være 325.000 dog fratrukket løn og feriepenge, så
beløbet skønnes at ende på ca. 260.000.
Knud Andersen spørger om en lastbil med kran som i Ishøj kunne være en løsning på vores
tilbageværende kran-problem og fremkommer med ønske om at de der fortsat har de gamle
stativer kan beholde disse.
Formanden fortæller om det dyre valg, den dag kranen skal udskiftes samt at det fortsat er
uafklaret hvorvidt det kan betale sig for at leje slæberen til de store både eller købe den, idet der
kun er få helt store både.
Det foreslås fra salen at der skal dannes en styregruppe / workshop til at gennemgå denne
udfordring. Bred enighed om dette.
Der spørges ind til skabelse af en ny lejeplads, som i samarbejde med kommunen burde være billig.
Formanden svarer at kommunen ikke har vist nogen umiddelbar økonomisk interesse i projektet og
at det vil koste havnen dyrt hvis vi selv skal finansiere projektet. Bestyrelsen er dog fortsat i dialog
med kommunen vedr. dette.
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Der spørges ind til et referat fra et bestyrelsesmøde. I dette referat er det beskrevet at kommunen
ønsker at der ikke skal være tvunget medlemskab af en af havnens klubber. Formanden svarer at
dette har der været flere møder om og at der endnu ikke er truffet nogen endelig aftale.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet er vedhæftet.
Regnskab gennemgås i grove træk og godkendes uden bemærkninger.

4. Godkendelse af budget med tilhørende takstregulativ for indeværende år.
Budgetforslag og kontingentsatser er vedhæftet.
Budget gennemgås i grove træk og det pointeres at vi påregner en kontingentstigning på 1½ % per
år.
En enkelt mener at dette var en meget høj stigning i forhold til stigningerne i samfundet. Dette var
der dog ikke enighed om blandt de andre deltagere.
Herefter godkendes budget med klapsalver.

5. Indkomne forslag.
Inden første forslag blev det konstateret at vi med 66 ud af i alt ca. 600 medlemmer ikke var
beslutningsdygtige for hvad angår kvalificeret flertal (2/3), men at vi kunne debattere emnet med henblik
på vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.
Diverse forslag fra Bob Nørup ( forslag vedhæftet )
Per Nørgård konstaterede at forslagene synes at være hovsa-løsninger og ønskede at bestyrelsen
gennemgik samtlige regler og fremlagde disse ved en senere GF.
Her efter gik man efter en kort snak om de enkelte 4 forslag over til en afstemning. Alle 4 forslag
faldt med et stort flertal.
Bestyrelsen ser alt igennem og fremlægger de samlede ændringsforslag- vedtægterne igennem
med henblik på en modernisering.
Bådpladser med beboelse på bådene
( Per Nørgaards forslag vedhæftet. )
Der kom udtalelser om at bestyrelsen i de sidste 2 år ikke har gjort nok ved klagerne vedr. denne
båd og dens formål og gener for andre. Dette tilbageviste formanden og fortalte at man kun
kunne gøre noget ved de områder som var enten ulovlige / ikke levede op til det mellem
bådejer og havnen aftalte.
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Det blev nævnt at vi skal passe på ikke at lave så mange regler at den enkelte bådejer ikke kan leje
sin båd ud til f.eks. 3 nordmænd eller 4 englændere uden at det blev betegnet som
erhvervsvirksomhed / hotel.
Vi enedes at bestyrelsen ikke udlejer til folk, hvor det synes tydeligt at formålet er erhverv / hotel.

6. Valg til havnebestyrelsen.
Valg af næstformand:
Næstformand Alan Larsen - genopstiller ikke.
Peter Ambs foreslår Holger Hamann fra VSK, der skønt han ikke er tilstede, har accepteret
opstilling.
Mikael Jørgensen fra VBK præsenterer sig og ønsker at opstille.
Formanden gør opmærksom på den ligelige fordeling af VBK og VSK, som man gerne ser
repræsenteret i bestyrelsen
Her efter går man over til skriftlig ( hemmelig) afstemning.
Mikael Jørgensen 33 stemmer. Holger Hamann 26 stemmer. 4 blanke og en ugyldig.
Mikael Jørgensen er valgt som næstformand i havnebestyrelsen.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår valg af registreret revisionsfirma , Gilfelt Revision.
Bestyrelsens forslag vedtages.
8. Eventuelt
Atter bringes de nye stativer op. Formanden forklarer at bestyrelsen fortsat ønsker disse
udlejet og ikke solgt samt at ingen nuværende medlemmer med gamle stativer vil blive
tvunget over på nye stativer.
En enkelt ønsker at både foran brændstofs tanken fjernes. Dette emne efterleves af den nye
havnechef.
Forslag om at fjerne kabler fra den ”polske” båd, der efter pålæg fra havnen, skulle være
fjernet fra havnen per 1. marts. Formand svarer at vi risikere at forårsage skade på båden og
dermed pådrage os et erstatnings ansvar.
Per Nørgård informerede forsamlingen om loppemarkeder i VBK 14. og 29. maj.
Finn Løye informerede om fiskekonkurrencen i Kystens Perle 7. maj.
Dennis ønskede at havnen fjernede gamle / meget dårligt vedligeholdte både. Formanden
ønskede ikke at man i bestyrelsen skulle være smagsdommere for vedligeholdelse af både.
Herefter takkede formanden for god ro og orden samt takkede den nu afgåede næstformand for
lang og tro tjeneste med en gave.
Dirigenten konstaterede at GF sluttede kl. 21.17.
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Forslag modtaget fra Bob Nørup
§9
Havnebestyrelsen fastsætter budget, havnekontingent, havnetakster, indskud, og lejebeløb, der skal
godkendes på generalforsamlingen.
Efter godkendelse på generalforsamlingen udsendes opkrævning på årets kontingent til indskyderne.
§ 10 Havnebestyrelsen,
Havnebestyrelsen afholder møder når formanden finder dette formålstjeneligt eller når mindst 3
medlemmer af bestyrelsen fremfører begæring herom til formanden.
Ændres til, havnebestyrelsen afholder 1 månedligt møde med undtagelse af juli og august.
§ 21 Havnefoged
Havnebestyrelsen ansætter en havnefoged hvis ansvar, kompetencer og opgaver vedrørende den daglige
fastsættes nærmere i en kontrakt.
Ændres til, Havnebestyrelsen ansætter en havnefoged hvis ansvar, kompetencer og opgaver vedrørende
den daglige fastsætter nærmere i en kontrakt.
Endvidere ansætter havnebestyrelsen alt øvrigt personale vedrørende havnens drift.
§22 Sikkerhedsmateriel
Havnefogeden er ansvarlig for;
-At havnepersonalet er behørigt instrueret til løsning af sikkerhedsopgaverne i havneområdet.
Ændres til,
- At havnepersonalet er behørigt instrueret til løsning af sikkerhedsopgaverne i havneområdet
- At sikre at havnens ansatte gør brug af udleverede værnemidler.
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Forslag modtaget fra Per Nørgaard

Forslag til Vallensbæk Havns generalforsamling den 1. marts 2016.
Det pålægges bestyrelsen for Vallensbæk Havn, at drage omsorg for, at der ikke udlejes / sælges
bådpladser, hvor ophold på bådene / beboelse af bådene har karakter af erhvervsmæssig udlejning.
Såfremt der allerede er udlejet (evt. på en gæsteplads) til sådanne formål, skal disse opsiges.
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