Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Indkaldelse 348-5/2008

Møde nr.:

348-8/2008

Dato:

Torsdag den 15. maj kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede:

Steen Hansen, formand, Bjarne Lund Hansen, VSD, Hans Joachim Carow, VBK,
Jens Cronval, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK, Ulla
Hjortenberg VKKC, Thomas Degel, VSK, Lennart Larsen, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud:

Ulrik Klausen, kasserer, Niels Andersen, VSK,

Referent:

Tommy Nordfalk

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat 347
Regnskab 2008
Strømforsyning
Eventuelt

1. juni 2008
Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Referat

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

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Referat af møde 347-4/2008
Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt
på mødet.

Ad 2
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 3 – Regnskab 2008
Der vil på mødet blive omdelt regnskab for perioden
1.1.- 13.5 2008.

Ad 3
Der blev omdelt regnskab visende overensstemmelse
med budgettet, bortset fra salg af pladser der fortsat
var positivt. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Ad pkt. 4 – Strømforsyning
Fartøjsejerne på E-broen klager over manglende
strømforsyning. Der er målt helt ned til 170 volt. Efter
aftale med formanden er El-Partner derfor rekvireret.
El-Partner har kortlagt anlæggets faktiske beskaffenhed, målt det i gennem, konstateret hvilke problemer
der er, og hvad der kan gøres ved det. På mødetidspunktet vil der foreligge et tilbud fra El-Partners. Det
skal bestyrelsen forholde sig til.
4.1. Faktiske forhold. Broerne på Krabben forsynes
via en hovedtavle, der står overfor havnekontoret. Fra
den er der ført et kabel langs med stien, startende
ved K-broen og sluttende med C-broen. Fra dette kabel forsynes samtlige broer. Kablet fejler som sådan
ikke noget, men kvadratet er for lille i forhold til det
aktuelle og kommende forbrug. Hvis der er forbrug på
broerne K til F er der ikke ret meget effekt tilbage, når
de 122 fartøjer på E skal forsynes. Og omvendt, de
fartøjer, der i vinter lå på C-broen, sidst på linien om
man vil, havde ingen problemer, meget enkelt fordi
de var de eneste forbrugere.
4.2. Løsning. Det eksisterende kabel klippes over
ved F-broen, så det fremover forsyner broerne K til F.
Fra hovedtavlen nedlægges et nyt kabel, dvs 2, således at det ene forsyner E-broen og det andet C og D
broen. Der opsættes ny hovedtavle (den eksisterende
kan og må ikke benyttes). Den nuværende sikring
mellem hovedtavlen og DONG’s trafo udskiftes med
større (Det kræver særskilt kabling og do. særskilt aftale med DONG).
4.3. Praktiske forhold. Der skal graves fra hovedtavlen og langs med vejen ned til E-broens begyndelse.
Der skal sandsynligvis også graves fra hovedtavlen
og til DONG’s trafo. Arbejdets omfang er mellem en
og to uger. Det skal udføres på et tidspunkt, hvor der
ikke køres kran, hvor der ikke står både, hvor der ikke
holdes ferie og hvor VSK ikke holder jubilæumsfest.
Det kunne blive fra den 16. juni og frem eller i
august/september.

Ad 4
Det blev indledningsvist oplyst at det af El-partners lovede tilbud ikke var kommet frem.
På denne præmis principgodkendte bestyrelsen projektet og med forbehold for tilbuddets indhold. Det
fremsendes straks det foreligger. Bestyrelsen forudsætter at tilbuddet ligner det beskrevne overslag.
Bestyrelsen var af den opfattelse at næppe var realistisk at udføre arbejdet inden sommerferien.
F.s.v.a. nedgravning af vandledning afventer dette
indhentning af særskilt tilbud.
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4.4. Økonomi. Overslaget fra El-Partner, som altså
ikke skal opfattes som et tilbud, ser således ud, ex.
moms: Kable 40.000 kr., el-skabe 30.000 kr., gravearbejde og arbejdsløn 60.000 kr. Udgiften til DONG
kendes ikke p.t. Tilbuddet vil foreligge på mødet.
4.5. Vand. Finn Larsen foreslår at der i forbindelse
med gravearbejdet nedlægges vandforsyning til frostfri haner. FL forelægge det på mødet.
4.6. Beslutning. Det indstilles at bestyrelsen principgodkender projektet, idet udførelsen betinges af et
acceptabelt tilbud. Der er ikke taget højde for udgiften
i årets budget.
Ad pkt. 5 – Eventuelt

Ad 5
5.1. Ulla Hjortenberg anmodede om, at stativer, betonklodser mv omkring VKKC’s byggeri blev fjernet
hurtigst muligt. Havnechefen gav tilsagn om at fjerne
effekterne så snart søsætningen af fartøjer gav mulighed for det. De effekter, der kan fjernes uden brug af
kran, er VKKC indstillet på selv at fjerne.
5.2. Gråt spildevand fra opvaske- og vaskemaskiner,
som der findes en del af i moderne fartøjer, må ikke
udledes i havnen. Havnereglementet ændres ved
først givne lejlighed.
5.3. Bjarne Lund Hansen spurgte til fartøjer, hvis vedligeholdelsesstand ikke var i orden.
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