
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 381-10/2011 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

381-10/2011

Tirsdag den 15. november kl. 19.00  på havnekontoret

Peter Ambs, formand, Finn Larsen, Peter Linnet VSK, Jens Cronval VSK, Bjar-
ne Lund Hansen, VSD, Henrik Borch, VSK, Henrik Sydbo Hansen, VBK, Ulrik 
Klausen, kasserer, Lennart Larsen, VSK,

Arne Larsen, næstformand, Ulla Hjortenberg VKKC

Tommy Nordfalk

Dagsorden:

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

Godkendelse af dagsorden
Regnskab 2011
Status vedr. voldgiftsag
Status vedr. ny lejeaftale
Status vedr. afsluttede retssager
Tang i Strandparken
Eventuelt

20. november 2011

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.

Ad pkt. 2 – Regnskab
Der vedhæftes status pr. 8. november indeholdende så-
vel en aktuel status, som en fremskrivning til 31. decem-
ber 2011.
I store træk vil regnskabsresultatet være identisk med 
budgettet. Nærmere følger på mødet.

Ad pkt. 3 – Voldgiftsag
Den  anlagte  voldgiftsag  beror  p.t  på  nedsættelse  af 
voldgiftsrettens dommerpanel, i praksis en afklaring af, 
hvem der skal være formand. Nærmere om procedure, 
tidsterminer og omkostninger følger på mødet.

Ad pkt. 4 - Lejeaftale
Der vedhæftes udkast til ny lejeaftale med lejer. Udka-
stet er formuleret af havnens advokat og er blevet til på 
grundlag af de af borgmesteren fremsatte synspunkter, 
jfr. borgmesterens møder med havnen og med lejer..
Udkastet er fremsendt til lejers advokat. Nærmere følger 
på mødet.

Ad pkt. 5 – indgåede forlig
Der  er  indgået  forlig  med  både  Joel  Wedell  og  Bo 
Anttilainen, hvorfor de anlagte retssager er blevet hæ-
vet/bliver  hævet.  Substansen i  forligene  vil  blive  gen-
nemgået på mødet.

Ad pkt. 6 – Tang i Strandparken

Ad pkt. 7 - Eventuelt

Referat

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 
6.

Ad 2
På såvel indtægts- som udgiftssiden viste regn-
skabet generel overensstemmelse med budget-
tet, hvoofor bestyrelsen tog regnskabet til efter-
retning.

Ad 3
Sagen kan forventes afsluttet indenfor en tidsho-
risont  på mellem 6 og 12 mdr.  Sagen kan for-
mentlig  håndteres  med  et  enkelt  møde i  vold-
giftsretten,  forudsat  at  skriftvekslingen  er  på 
plads inden da.

Ad 4
Bestyrelsen  bifaldt  kommunens  initiativ.  Besty-
relsen kunne i sin helhed tilslutte sig udkastet til 
ny lejeaftale. Reaktion fra lejer afventes.

Ad 5
Bestyrelsen tog begge forlig til efterretning. For-
ligsbeløbene er i begge tilfælde mindre end det 
oprindeligt tilbudte, advokatomkostningerne eks-
klusive.

Ad 6
Finn Larsen orienterede om en voldsom ophob-
ning  af  tang  på  stranden  lige  overfor  havnen. 
Tangbunken er skabt med traktor og den afgiver 
lugtgener, tiltrækker fluer mv. 
Strandparkens sekretariat kontaktes med henblik 
på at få fjernet tangbunken.

Ad 7
Finn Larsen oplyste, at der var en bådejer på M-
broen, der var generet at nærheden til  VKKC’s 
ene baneafmærkning.
Finn Larsen oplyste, at der var fortsat var kritik af 
rengøringsstandarden på toiletterne.

2


	Referat 381-10/2011 
	20. november 2011
				
	Tommy Nordfalk
	Havnechef


