Vallensbæk Havn
Referat fra ekstraordinær Generalforsamling
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19 i VSK Klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af forslag til ændring af §3 i havnens vedtægter i forbindelse med ny brugsretsaftale

Referat
Formand Henrik Sydbo Hansen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og indledte med første
punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Steen Roar Hillebrecht. Der var ingen modkandidater, og Steen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
Dirigenten oplyste at der var 28 fremmødte stemmeberettigede havneindskydere.

2. Behandling af forslag til ændring af §3 i havnens vedtægter i forbindelse med ny brugsretsaftale
Da der ved tidligere afholdt ekstraordinær generalforsamling har været redegjort for struktur, baggrund og
motivation for den nye ’Aftale om brugsret og drift’, besluttede dirigenten at gå direkte til afstemningen.
Dirigenten bad generalforsamlingen om at stemme om følgende:
Bestyrelsen stiller forslag om ændring at havnens vedtægters §3 til nedenstående, og således give bestyrelsen
mulighed for at gennemføre den endelige forhandling og indgåelse af ’Aftale om brugsret og drift’ med kommunen:
Havnen har af Vallensbæk Kommune fået overladt brugsretten til det afgrænsede område, idet ejerskabet og
ejendomsretten forbliver hos Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Havns område omfatter ejendommen matr. nr. 96,
Vallensbæk samt havne- og søområdet til kommunegrænsen mod Ishøj Havn, idet brugsretsaftalen beskriver det
nøjagtige areal som havnen råder over, og dermed også har det daglige driftsansvar for.
Brugsretten er fra Vallensbæk Kommunes side uopsigelig til den 1. januar 2045 medmindre aftalen misligholdes fra
havnens side. Havnen kan opsige brugsretten med 1 års varsel.
Afstemningsresultat:



Stemmer for:
Stemmer mod:

28
0

Forslaget er således endeligt vedtaget, da betingelsen om 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
havneindskydere var indfriet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den ekstraordinære generalforsamling kl. 19:08.
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