
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Indkaldelse 356-3/2009 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

356-3/2009

Tirsdag den 17. marts kl. 19.00  Vallensbæk Havn

Steen Hansen, formand, , Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK,  Ulla 
Hjortenberg VKKC, Henrik Borch, VSK,  Ulrik Klausen, kasserer, Lennart Lar-
sen, VSK, Hans Joachim Carow, VBK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Joel Wedell, 
VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Jens Cronval, næstformand

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 355
Økonomi
Generalforsamling 2009
Pladsmangel og parkering
Driftsopgaver 2009
Jobbank
Eventuelt

28. marts 2009

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

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

Ad pkt. 2 - Referat af møde 355-2/2009
Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på 
mødet.

Ad pkt. 3 – Økonomi
Der udleveres statusoversigt på mødet.

Ad pkt. 4 -Generalforsamling
4.1. Dirigent. Erik Skipper Larsen har sagt ja til at på-
tage sig hvervet.
4.2. Afrunding af forberedelsesarbejdet.
4.3. Valg af revisor. Forslag vil fremkomme på mødet.

Ad pkt. 5 – Plads og parkering
Der vedhæftes oplæg fra Joel Wedell og Tommy Nord-
falk. Oplægget er til diskussion og beslutning.

Ad pkt. 6 – Driftsopgaver 09
Oversigten som vedhæftes blev behandlet første gang 
på mødet  i  januar.  Bestyrelsen skal  især forholde sig 
oversigtens sidste punkt: Hold din havn i form – dag.

Ad pkt. 7- Jobbank
Joel Wedell foreslår etablering af en Jobbank, hvor hav-
nens indskydere kan lade sig registrere og med oplist-
ning af de kompetencer de har/hvilke opgaver på hav-
nen, de vil kunne løse. Der vil blive redegjort nærmere 
på mødet.

Ad pkt. 8 - Eventuelt

Referat

Ad 1
Der blev budt  velkommen til  Henrik Borch, der 
erstatter  Thomas  Degel  som  repræsentant  for 
VSK.

Ad 2
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3
Udleveret  status blev gennemgået.  Vallensbæk 
kommunes  opkrævning  af  ejendomsskat,  dvs 
vandafledningsafgift,  er  ikke  korrekt,  hvilket  af-
hjælpes. I øvrigt blev status taget til efterretning.

Ad 4
4.1. Bestyrelsen indstiller Erik Skipper som diri-
gent. 
4.2. Bestyrelsen møder en time før mødets afhol-
delse for at klare de sidste praktikaliteter. 
4.3.  Statsautoriseret  revisor  Bo Ørum indstilles 
godkendt som revisor for havnen.

Ad 5
Efter drøftelse besluttede bestyrelsen at nedsæt-
te en arbejdsgruppe, der på kort sigt skal forhol-
de sig til  havnens trafikregulering, inklusive op-
sætning af bomme, og på lang sigt skal forholde 
sig til stativhåndteringen. På kort sigt kunne der 
indgå anskaffelse af en truck til håndtering af sta-
tiver. Finansieringen skal afklares.

Ad 6
Bestyrelsen tog oplægget til efterretning med be-
mærkning om, at arrangementet ”Hold din havn 
ren  –  dag”  skal  afvikles  som sidst.  Datoen  er 
torsdag den 18. juni.

Ad 7 
Efter drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig ideen.

Ad 8
8.1. Joel  Wedell  opfordrede  til  at  bestyrelsens 
medlemmer blev afbildet med portrætter på hav-
nens hjememside.
8.2.  Der  blev ligeledes opfordret  til  at  havnens 
funktionalitet blev vist i fotos på hjemmesiden.
8.3. Joel Wedell spurgte til havnens sikkerheds-
arbejde.
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