
  

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 358-5/2009 

Møde nr.:

Dato:

Til:

Fraværende m. afbud:

Referent:

358-5/2009

Torsdag den 28. maj kl. 19.00  i VBK’s lokaler

Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben 
Christensen, VBK, Ulrik Klausen, kasserer, Hans Joachim Carow, VBK, Bjarne 
Lund Hansen, VSD, Joel Wedell, VSK, , Henrik Borch, VSK,

Ulla Hjortenberg VKKC, Lennart Larsen, VSK

Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7

Godkendelse af dagsorden
Økonomi
Bådstativer og parkering
Havnens el-forsyning
Havnens fremtid
Bådvedligehold
Bordet rundt

7. juni 2009

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

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

Ad pkt. 2 – Økonomi
Økonomioversigt udarbejdes mandag den 25. maj. Den 
fremlægges og gennemgås på mødet.

Ad pkt. 3 – Bådstativer og parkering
Forsøget med at anbringe stativerne på højkant viser at 
de kun fylder ca. 15 % af det normale fladeareal og at 
der ad denne vej kan skaffes parkering og ryddelighed. 
Forsøget viser også at arbejdet med at klappe stativer-
ne sammen, fjerne løsdele og binde støtterne forsvarligt 
op, skal udføres af bådejerne.
Den tekniske indretning af stativstøttesystemet er fortsat 
under udvikling.
Bestyrelsen skal evaluere forsøget. og tage stilling til om 
det  skal  gøres  permanent  og om det  skal  bruges på 
hele havnen eller kun der, hvor behovet for parkering er 
størst. 
Det foreslås at forsøgsordningen fortsætter frem til forår 
2010.

Ad pkt. 4 – Havnens el-forsyning
Der vedlægges oplæg til  diskussion vedr.  behovet  for 
udbygning  af  el-forsyningen,  forholdet  til  Vallensbæk 
kommunes energipolitik og principperne for betaling af 
el.
Forslag til beslutning:
På baggrund af den kraftige stigning af elforbruget og 
for at tilslutte sig Vallensbæks Kommunes energipolitik 
med  henblik  på  at  reducere  elforbruget  genindføres 
brugerbetaling for el.
Relevante bestemmelser i havnereglementet ændres og 
der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til 
afholdelse i november 2009 hvor ændringen af havne-
reglementet forelægges til godkendelse.

Ad pkt. 5 – Havnens fremtid
Der henvises til vedlagte oplæg fra havnens formand.
Det foreslåes at oplæggets køreplan tiltrædes.

Ad pkt. 6 – Bådvedligehold
Der  findes  enkelte  fartøjer  i  havnen  hvis  vedligehol-
delsestand ikke lever op til bestemmelserne i havnereg-
lementet.  Det  foreslås at  disse tilskrives med anmod-
ning om at bringe forholdet i orden. Hvis forholdet trods 
påbud ikke bringes i orden, informeres der om, at det få 
konsekvenser  for  pågældendes  kontraktforhold  med 
havnen.
Det indstilles at bestyrelsen tiltræder denne fremgangs-

Referat

Ad 1
Dagsordenen  blev  godkendt  uden  bemærknin-
ger.

Ad 2
Med bemærkning om,  at  der  fremover skal  af-
lægges periodiseret  regnskab,  blev  det  forelig-
gende regnskab godkendt.

Ad 3
Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Ad 4
Bestyrelsen  principgodkendte  de  fremlagte  for-
slag.

Ad 5
Den af formanden fremlagte køreplan blev god-
kendt.

Ad 6
Fremgangsmåden blev tiltrådt med bemærkning 
om, at listen over fartøjer, hvis vedligeholdelses-
stand kræver påtale, skal forelægges for besty-
relsen før der rettes henvendelse til bådejeren.
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måde.

Ad pkt. 7 – Både ved Biksen
Havnebestyrelsen har besluttede på mødet i april at det 
ikke længere er tilladt at højtryksrense og tørslibe fartø-
jer der afsættes ved Biksen eller på søsætningskajen. 
Joel Wedell anmoder om, at emnet behandles på ny. 

Ad pkt. 8 - Bordet rundt

Ad 7
Beslutningen fra forrige møde blev fastholdt, og 
med  den  modifikation,  at  der  mod behørig  af-
dækning kan gives tilladelse.

8.1. Sten
Der er foreløbig observeret 3 sten på positioner 
syd for indsejlingen til havnen.
8.2. Arbejdsopgaver
Havnechefen  omdelte  oversigt  over  arbejdsop-
gaverne i juni måned.
8.3. Sikkerhed.
Arne Larsen efterlyste redningsstiger, hjertestar-
ter,  bedre skiltning m.v med henblik  på at  øge 
sikkerheden på havnen.
8.4. Information
Joel Wedell  efterlyste bedre information fra for-
manden om bestyrelsesarbejdet og relationerne 
til personalet. Formanden afviste kritikken af in-
formationsniveauet.  Næstformanden  præcisere-
de beslutningen fra sidste møde om kompeten-
cefordelingen mellem bestyrelse og personale.
8.5. Formandsmøde
Formanden  gennemgik  forløbet  af  formands-
mødet den 25. maj. Der vil blive eftersendt notat 
om mødeforløbet.
8.6. Ændrede datoer.
Bestyrelsesmødet den 20. august blev ændret til 
torsdag den 10. september. Stormødet med klub-
berne blev fastsat til lørdag den 19. september.
8.7. Ren Havn
Arrangementet  afholdes  som  planlagt  torsdag 
den 18. juni. Finn Larsen og Joel Wedell bistår.
8.8. Q-broen
Beslutningen om midlertidigt at standse for salg 
af ledigblevne pladser på Q-broens sydside blev 
ophævet.
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