
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 367-5/2010 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

367-5/2010

Mandag den 17. maj kl. 19.00  på havnekontoret

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

Jens Cronval, VSK, Henrik Borch, Ulrik Klausen, Bjarne Lund Hansen

Tommy Nordfalk

Dagsorden:

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

Godkendelse af dagsorden
Økonomi
Forhold vedr. VKKC
Status vedr. Biksen
Hold din Havn ren - dag
Bordet rundt

11. juni  2010

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

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

Ad pkt. 2 – Økonomi
Status over havnens økonomi vil blive omdelt og gen-
nemgået på mødet.
Forlods er der følgende problemstillinger til overvejelse, 
altovervejende vedr.  kontoen  for  drift,  Vedligeholdelse 
Havn:
Allerede  realiserede  udgifter  af  ekstraordinært  til-
snit:

1. Ekstraordinært høje udgifter til el i januar og fe-
bruar måned

2. Flydebro samlet via eksternt firma
3. Søsætningskaj beklædt via eksternt firma
4. Gul mastekran ombygget via eksternt firma.

Ikke-realiserede, men uomgængelige udgifter:
1. Pæleramning, anslået 75.000
2. Oprensning, tilbud 210.000/2 
3. Vedligehold af el-anlæg, anslået 40.000 kr.

Besluttede, men ikke realiserede udgifter:
1. Etablering  af  2  cykelparkeringsanlæg,  anslået 

30.000 kr.
2. Flytning af legeplads, anslået 30.000 kr.

Forslag, ej formelt besluttede:
1. Omlægning og nivelering af arealerne ved ma-

stekranen, anslået 50.000 kr.
2. Redningstiger og redningshager til de 20 nyop-

satte redningsstationer: 30.000 kr.
3. Hjertestarter  +  kursus  hvis  Tryg-Fonden 

meddeler afslag: 20.000 kr.

Indenfor  budget  ”Vedligeholdelse  Havn”  er  der  ikke 
plads til både de almindelige driftsudgifter og de ovenfor 
oplistede. 

Vedligeholdelsesudgifterne  skal  også  ses  i  relation  til 
anlægsudgifterne til ny strømforsyning og stativer.

Til overvejelse.

Ad pkt. 3
Torben Christensen, VBK ønskede følgende drøftet:

- Retningslinier for afvikling af kajakpolo, der pga 
støjen bør begrænses til bestemte tider.

- Indskærpelse af regler ved passage af N-broen
- Parkeringsproblemer ved VKKC

Ad pkt. 4 - Biksen
Status vil blive gennemgået på mødet.

Ad pkt. 5 – Ren Havn
Det foreslåes at der holdes Hold din havn ren – dag:
Torsdag den 10. juni. 
Mere følger på mødet.

Ad pkt. 6 - Bordet rundt

Referat

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 
3.

Ad 2
Bestyrelsen besluttede følgende:

• Pæleramning, oprensning og vedligehold 
af el-anlæg iværksættes som planlagt.

• Cykelparkeringsanlæg udskydes.
• Legeplads flyttes.
• Arealomlægning  ved  mastekran  udsky-

des.
• Redningshager  og  redningsstiger  an-

skaffes.
• Hjertestarter  afventer  beslutning  i  Tryg-

Fonden.
• Grønne  afmærkninger  til  indsejlingen 

skal anskaffes snarest.

Ad 3
Ulla Hjortenberg VKKC omdelte en plan for træ-
ningstider og stævner. Bestyrelsen tog planen til 
efterretning.
Der  etableres  en  sejlrende  for  kajakker  med 
grønne bøjer langs med N-broen.
Bestyrelsen fandt ikke at der var specifikke par-
keringsproblemer ved N-broen, som ikke kunne 
løses ved at rydde arealer for stativer.

Ad 4
En række forhold i kontrakten med Biksen blev 
gennemgået.

Ad 5
”Hold din Havn ren dag” holdes den 10. juni og 
med med VBK som arrangør af bespisningen.

Ad 6
6.1.  Havnechefen anmodede om at ønsker om 
pæleramning blev meddelt snarest muligt.
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6.2.  Der  står  ekstraordinært  mange  både  på 
land, hvilket vanskeliggør klargøringen af P-area-
ler.
6.3.  Der  blev orienteret  om status  vedr.  sagen 
om klubmedlemskab.
Næste møde afholdes den 7. juni. (Efterfølgende 
aflyst. TN)
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