Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 362-9/2009

Møde nr.:

362-9/2009

Dato:

Torsdag den 10. december kl. 19.00 i Juniorhuset

Tilstede:

Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Peter Linnet, VSK, Torben
Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Ulrik Klausen, kasserer, Hans Carow, VBK, Henrik Borch, VSK, Lennart Larsen, VSK

Fraværende m. afbud:

Jens Cronval, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD

Referent:

Tommy Nordfalk

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6

Godkendelse af dagsorden
Regnskab 2009
Regelsæt for betaling af el
Anlægsarbejder
Arbejdsmiljøforhold
Bordet rundt

20. december 2009
Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Formanden byder velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Lennart sørger for glögg og æbleskiver. Dagsordenen indstilles godkendt.

Ad 1
Formanden bød velkommen til Peter Linnet. Der
var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad pkt. 2 – Regnskab 2009
Regnskabsoversigt pr. 30. november vedhæftes. Oversigten giver et revideret bud på, hvorledes årsresultatet
vil komme til at se ud.

Ad 2
Med forbehold for forløbet af december måned
ser det fortsat ud til at der vil vær et overskud på
mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. for 2009. der
var enighed om at bestyrelseshonoraret skulle
udbetales hurtigst muligt.

Ad pkt. 3 – Regelsæt for betaling af el
Der vedlægges forslag til regler for betaling for el til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Regelsættet skal
suppleres med en praktisk vejledning. Som baggrundsmateriale vedhæftes Analyse af Strømforbruget i 2009.
Regelsættet skal sendes ud til indskyderne inden jul, således at alle kan indrette sig på ikrafttrædelsestidspunktet pr. 1. januar 2010.

Ad 3
Efter omfattende drøftelse var der enighed om
følgende hovedprincipper for betalingen af el:
- Havnen anskaffer særlige kabler med integrerede bimålere, som skal benyttes af
alle fartøjer, der ligger i vandet uanset
tidspunktet.
- Der betales dels for det direkte el-forbrug, dels for administrationen af ordningen og dels for investeringen i udstyret.
- Der betales et depositum på 300 kr.
- Fartøjer i pladskategori 0, 1 og 2 undtages fra ordningen.
- Reglen om at der kun må trækkes el til
fartøjer på land når ejeren er til stede,
opretholdes af hensyn til brandsikkerheden. Forbrug i forbindelse med forårsklaring vil, indtil stikkene på land er skiftet til
CEE-stik, kunne ske uden særskilt betaling.
Ordningen sættes i værk så snart kablerne kan
leveres. Det vil formentlig kunne ske i slutningen
af januar 2010.
Detailleret regelsæt, baseret på ovennævnte
principper, fremsendes snarest muligt til indskyderne. Regelsættet vil også omfatte ansvar for
kablet, sanktioner ved misbrug, priser etc.
Det blev i øvrigt oplyst at havnens samlede el-installation er ved at blive afdækket og dokumenteret. Meget tyder på at der skal etableres bedre
el-forsyning på begge øer. Dette emne behandles særskilt på et kommende møde. Arbejdet er
forestået af indskyder Erik Christensen. Bestyrelsen udtrykte stor tak for indsatsen.

Ad pkt. 4 – Anlægsarbejder
Udover den allerede besluttede udskiftning af servicebroen foreslås det at der i løbet af de kommende måneder etableres stiger/beklædning på søsætningskajen,
cykelstativer/cykelparkering ved Q og E og F broernes
landfæste, materielgård til større ting, terrænregulering

Ad 4
Der skal indhentes tilbud på henholdsvis cykelstativer, den gule kran og terrænnivelering med
mastekranen. Gråsælerne har givet til sagn om
at montere beklædningen på søsætningskajen.
Materialer bestilles straks i det nye år. Materielgårdens nærmere placering afklares af forman-
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ved mastekranen og forbedring af den gule mastekran.

den og havnechefen.

Ad pkt. 5 – Arbejdsmiljøforhold
Bestyrelsen skal forholde sig til arbejdsmiljøforholdene i
relation til krankørsel og bådhåndtering. Oplæg vil fremkomme på mødet.

Ad 5
Sikkerhedsforholdene på søsætningskajen, på
kørearealerne og på landarealerne blev gennemgået. Bestyrelsen konstaterede dels at der var en
risiko ved bådhåndteringen der ikke var mindre
end den der var på landets byggepladser, samtidig med at Arbejdstilsynets regler kun gjaldt for
havnens ansatte, men ikke for de private bådejere og det almindelige publikum, der færdedes på
havnen, kørende eller gående. Havnechefen søger råd og vejledning hos Arbejdstilsynet.

Ad pkt. 6 – Bordet rundt

Ad 6
6.1 . Legepladsen ud til søsætningskajen bør
snarest muligt flyttes om på den side af Biksen.
6.2. VKKC har opnået tilskud til nye flydebroer.
Den nærmere placering skal aftales med havnen
inden de monteres.
6.3. En af helårsbrugerne har fået påbud om ikke
at benytte et 380 v udtag til permanent strømforsyning.
6.4. Det blev oplyst at der ansøgt om 20 sikkerhedsstiger til anbringelse på broerne.
6.5. Tryg-Fonden er ansøgt om en hjertestarter.
Vi får svar til marts.
6.6. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 15 december.
6.7. Rebstige til legehuset er bestilt, og bliver
hurtigst muligt monteret.
6.8. Næste møde holdes mandag den 25. januar
kl. 19.00 i VSK’s klubhus.
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