
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 385-2/2012 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

385-2/2012

Mandag den 25. juni kl. 15.00-18.00  på havnekontoret

Henrik  Borch,  formand,  Peter  Linnet  VSK,  Bjarne  Lund Hansen,  VSD,  Ole 
Simonsen, VSK,  næstformand VBK, Lennart Larsen, VSK, Arne Larsen, Ulla 
Hjortenberg VKKC, Wolfgang Pohlentz, VBK

Finn Larsen VBK, Henrik Sydbo Hansen VBK, Ulrik Klausen, kasserer,

Tommy Nordfalk

Dagsorden:

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

Godkendelse af dagsorden
Fremtidig bemanding af Vallensbæk Havn
Misfarvning af fartøjer
Eventuelt

4. juli 2012

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

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

Ad pkt. 2 – Fremtidig bemanding
Som tidligere oplyst fratræder havnechefen sin stilling 
med udgangen af marts måned 2013. Bestyrelsen skal i 
den anledning gøre sig overvejelser om/træffe beslut-
ning om, hvordan der skal forholdes. En mulighed kun-
ne være en principiel drøftelse, kombineret med ned-
sættelse af et mindre udvalg, der får i opdrag at frem-
komme med en indstilling til bestyrelsen i forbindelse 
med bestyrelsens budgetbehandling. Nærmere følger 
på mødet.

Ad pkt. 3 – Misfarvning af fartøjer
Henrik Sydbo Hansen har ønsket en status på følgende:
Der er konstateret gullig/brunlig ensartet misfarvning af 
fribordet på 4 fartøjer, tre på land på areal 13, og et hen-
liggende i vandet. Der er opstået disput om årsag og an-
svar i den sammenhæng. Der henvises til særskilt ud-
sendt mail med korrespondance. Nærmere følger på 
mødet.

Ad pkt. 4 – Evt

Referat

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt uden bemærknin-
ger.

Ad 2
Efter omfattende drøftelse besluttede besty-
relsen:

- At der udarbejdes fyldestgørende stil-
lingsbeskrivelse, baseret på det nuvæ-
rende stillingsindhold. Beskrivelsen udar-
bejdes af TN og skal ligge klar senest 14 
dage fra mødetidspunktet.

- Der nedsættes et udvalg bestående af 
Henrik Borch, Lennart Larsen, Arne Lar-
sen og Ole Simonsen. Udvalget får til 
opgave, baseret på stillingsbeskrivelsen 
og de i øvrigt eksisterende forhold, at af-
klare hvorledes administrationen skal ud-
formes.  

- Der styres efter et stillingsopslag 15. 
september og med ansøgningsfrist 31. 
september. Ansættelse afklares i oktober 
med henblik på ansættelse 1.dec. eller 
1. januar 2013.

Ad 3
Efter drøftelse var der enighed om, at emnet, så-
ledes som det forelå oplyst, ikke var en sag for 
havnen. 

Ad 4
1. I forbindelse med indbrud i Havnebutik-

ken er indgangsdøren blevet ødelagt. 
Det afklares hvis forsikring, der dækker 
skaden.

2. De aktuelle problemer med ressource-
trækket på toiletrengøringen blev omtalt.

3. Muligheden for solceller på havnekonto-
rets tag blev omtalt.

4. Bommen ved indgangen bliver udskiftet.
5. Driftsforholdene vedr. is-anlægget blev 

diskuteret.  
6. Bestyrelseshonorar. Det aftaltes at ud-

skyde udbetaling af bestyrelseshonorar 
til efter næste møde, hvor dets eventuel-
le afskaffelse skal diskuteres.
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