
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 371-8/2010 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

371-8/2010

Mandag den 25. oktober kl. 19.00  på havnekontoret

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

Bjarne Lund Hansen, VSD, Jens Cronval VSK, Henrik Borch, VSK, Hans Ca-
row, VBK

Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4

Godkendelse af dagsorden
Budget 2011-15
Bestyrelsesarbejdet
Bordet rundt

10. november 2010

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Dagsordenen indstilles godkendt.  Bemærk at dagsor-
denen er skrevet længe før mødets afholdelse. Yderli-
gere punkter kan derfor dukke op.

Ad pkt. 2 – Budget 2011 - 2015
Der henvises til oplæg fra som gennemgået på mødet i 
september. Yderligere korrektioner vil sandsynligvis bli-
ve  fremlagt  på  mødet.  Budgetforslaget  indstilles  god-
kendt.

Ad pkt. 3 – Bestyrelsesarbejdet
Der vil på mødet blive fremlagt oplæg til drøftelse af be-
styrelsesarbejdet og med vægt på spørgsmålet om den 
aktuelle arbejdsform er hensigtsmæssig, og om besty-
relsens størrelse og rekruttering er det.

Ad pkt. 4 – Bordet rundt

Referat

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Formanden oplyste at anlægsbudgettet for 2011 
indeholdt en post på 300.000 kr. til stativhåndte-
ringsudstyr, 46.000 kr. til el-system på Muslingen 
og en diversepost på 100.000 kr. For 2012 er der 
afsat  400.000  kr.  til  bådhåndteringsudstyr  og 
300.000 kr. til toiletbygning. Fsva bådhåndtering 
foregår der p.t. en betydelig udvikling. En princip-
beslutning om bådhåndtering bør afvente denne 
udvikling. Budgettet for 2011 og frem forudsæt-
ter,  via  generalforsamlingsbeslutning,  en  op-
tagelse af en kassekredit på 1.5. mio kr. Besty-
relsen godkendte budgetoplægget, der udsendes 
til indskyderne.

Ad 3
Der blev gennemført en drøftelse, der mundede 
ud  i  følgende:  Færre  møder,  kun  overordnede 
emner,  og  evt.  med  nedsættelse  af  et  forret-
ningsudvalg,  bestående  af  formand,  næstfor-
mand og kasserer. Punktet behandles på ny på 
mødet i november.

Ad 4
4.1.  Der  blev  spurgt  til  foranstaltninger  overfor 
misligholdte både.
4.2.  VBK holder generalforsamling den 25. nov. 
og VSK den 30. nov. 
4.3. Næste møde holdes 22. november.
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