
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 352-9/2008 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

352-9/2008

Tirsdag den 21. oktober kl. 19.00  Vallensbæk Havn

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

Ulrik Klausen, kasserer

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 350
Regnskab 2008
Takstregulativ 2009
Obligatorisk klubmedlemskab
Dialogmødet den 9. oktober
Generalforsamling 2009
Eventuelt

2. november 2008

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Dagsordenen indstilles godkendt.  

Pkt. 2 - Referat af møde 351-8/2008
Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på 
mødet.

Pkt. 3 – Regnskab 2008 
Der vil på mødet blive omdelt og gennemgået regnskab 
for perioden 1.1.- 21.10.2008.

Pkt. 4 – Takstregulativ 2009
Der vedlægges forslag til  Takstregulativ  2009.  Kontin-
gentsatserne  er,  bortset  fra  kroneafrunding,  identiske 
med de i budgettet besluttede satser. Øvrige satser er 
fremskrevet med 5 %. Enkelte er korrigeret efter erfa-
ringstal, fordi de har vist sig ude af trit med omkostnin-
gerne. Desuden er enkelte forældede satser taget ud og 
nye er kommet til. Forslaget kan i regnearket umiddel-
bart sammenlignes med tallene fra 2008.
Takstregulativer skal sammen med budgettet gennem-
gås på generalforsamlinger i VBK den 18. november og 
i VSK den 27. november

Pkt. 5 – Obligatorisk klubmedlemskab
Reglen i vedtægterne om at det er obligatorisk for en 
havneindskyder at være medlem af en sejlklub er tilsy-
neladende ulovligt. Er synspunktet korrekt vil det have 
væsentlige  konsekvenser  for  havnens  og  klubbernes 
fremtidige virke.  Der  holdes møde med VSK og VBK 
den 24. november desangående. Bestyrelsen skal have 
en første drøftelse af emnet. Der henvises til fremsendt 
artikel om emnet i havnefogedforeningens blad Porten.

Pkt. 6 – Dialogmødet 9. oktober
Bestyrelsen skal drøfte forløbet af mødet og mulige kon-
sekvenser og konklusioner.

Referat

Ad 1
Dagsordenen  blev  godkendt  uden  bemærknin-
ger.

Ad 2
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3
Perioderegnskabet viste fortsat, at årsregnskabet 
sandsynligvis ville blive uden større afvigelser fra 
det budgetterede resultat, om end med såvel po-
sitive som negative udsving. 

Ad 4
Takstregulativet blev korrigeret på et antal satser. 
Nyt takstregulativ udsendes til godkendelse sam-
men med referatet.

Ad 5
Sagen rummer flere spørgsmål:

1) Er det korrekt, at Vallensbæk havn er at 
betragte som en kommunal havn i denne 
sammenhæng?

2) Er det korrekt, at det er ulovligt at kom-
munale havne ikke må stille krav om ob-
ligatorisk klubmedlemskab.

Svarene på begge spørgsmål er formentlig et ja.
Sagen tages op på et møde med repræsentanter 
for VBK og VSK den 24. november. Formanden 
har orienteret borgmester Kurt Hockerup om den 
opståede situation.

Ad 6
Bestyrelsen konstaterede

- At fremmødet havde været tilfredsstillen-
de, ca. 100 indskydere

- At talelysten havde været stor
- At der blev fremsat mange brugbare ide-

er,  som bestyrelsen kan arbejde videre 
med herunder spørgsmål vedr. miljøgod-
kendelse, vinterplads på land, uddybning 
etc.

- At der var betydelig skepsis overfor for-
slaget om at bruge sandet fra punktud-
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Pkt. 7 – Generalforsamling 2009
Det foreslås at generalforsamlingen holdes torsdag den 
19.  marts  kl.  19.00 i  VSK’s klubhus.  Frist  for  indsen-
delse af forslag til generalforsamlingen er 15. december 
2008. Det er  en forudsætning for  mødetidspunktet,  at 
årsrapporten er klar.

Pkt. 8 - Eventuelt

dybningerne til udvidelse af landarealet
- At der var kritik af en del andre beslut-

ninger, truffet af havnebestyrelsen

Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder 
drøfte hvordan og hvorledes dialogen eventuelt 
skal videreføres i forhold til generalforsamlingen.

Ad 7
Forslaget blev tiltrådt.

8.1. Kommende møder. Der holdes bestyrelses-
møder kl. 19.00 på følgende dage:
13. november (afbud fra næstformanden)
16. december
8.2.  VKKC’s areal  omkring klubhuset. VKKC 
kan benytte det flisebelagte areal på klubhusets 
nordside til oplag af fartøjer, stativer, trailere m.v.
8.3. Miljøpumpe. Pumpen er ved at være færdi-
ginstalleret.
8.4. Biksen. Formanden og havnechefen indkal-
der  repræsentanter  for  Biksen  til  evaluerings-
møde snarest.
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