Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 365-3/2010

Møde nr.:

365-3/2010

Dato:

Mandag den 8. marts kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede:

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

Fraværende m. afbud:

Jens Cronval, VSK

Referent:

Tommy Nordfalk

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

Godkendelse af dagsorden
Helårsbrugere i Vallensbæk havn
Biksen
Bordet rundt
Næste møde

7. april 2010
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.

Ad pkt. 2 - Helårsbrugere
Vallensbæk kommune har ved skrivelse af 2. marts
2010 meddelt:
- at helårsbeboelse i havnen er i strid med lokalplanen
- at forholdet skal lovliggøres
- at det skal ske ved at helårsbeboelse ophører
hurtigst muligt
- at havnen forventes at bistå kommunen med
lovliggørelse

Ad 2
I det havnebestyrelsen tog kommunens tilkendegivelse til efterretning besluttede havnebestyrelsen følgende afviklingsordning:
• der stoppes for godkendelse af nye helårsbrugere
• der indføres en tekst i alle nye kontrakter
om, at helårsbeboelse ikke er tilladt (15.
november – 1. april)
• de nuværende helårsbrugere kan forblive i havnen som helårsbrugere så længe
de måtte ønske det
• helårsbrugergebyret opkræves hos de
helårsbrugere, der fortsat måtte være i
havnen pr. 15. november 2010.

Havnebestyrelsen skal afklare, hvorledes der skal forholdes. Oplæg vil fremkomme på mødet.

Havnebestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at tiltræde den skitserede løsning, ligesom
den vil blive anbefalet overfor Vallensbæk kommune.
Ad pkt. 3 Biksen
Der er afgivet påkrav om betaling af husleje og om dokumentation for forsikringsforhold.

Ad 3
Lejers reaktion afventes.

Ad pkt. 4 Bordet rundt

Ad 4
Formanden orienterede om drøftelser med Beas
om el-standere, med leverandør af kranudstyr og
løftevogn og om mulige stativanskaffelser.

Ad pkt. 5 Næste møde

Ad 5
Næste møde holdes torsdag den 8. april kl.
19.00 på havnekontoret.

2

