
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 395-10/2013 

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

395-10/2013

Onsdag den 30/10-2013 kl. 19.00 på havnekontoret.

Henrik Borch formand, Henrik Sydbo Hansen næstformand, Jørgen B. Simon-
sen  kasserer,  Ole  Simonsen VSK,  Arne Larsen  VSK,  Bjarne  Lund Hansen
VSD, Peter Linnet VSK, Lennart Larsen VSK, Wolfgang Pohlentz VBK, Finn
Larsen VBK

Sune Hedegård VKKC

Henrik Borch

Dagsorden:

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

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat.
Status stativer
Budget 2014
Eventuelt

30. Oktober 2013

Jesper Lund
Havnefoged
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Dagsorden

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden og 
opfølgning på sidste mødes referat

Ad pkt. 2 – Status stativer

Ad pkt. 3 – Budget 2014

Ad pkt. 4 – Eventuelt

Referat

Ad 1.
Dagsordenen blev godkendt. Opfølgning på sidste møde: 
Tilbud vedr. overdækning af materiel-gården afventer sta-
dig. Opdatering af havnebeskrivelsen for Vallensbæk Havn 
i relevante medier er under opdatering. Jesper har taget 
kontakt. Der mangler stadig at blive redigeret oplysninger 
på havnens egen hjemmeside.

Ad 2. 
Status er at der er indgået aftale med 127 indskydere om 
leje af standardstativ. De fordeler sig på følgende størrel-
ser: 3T = 58 stk. 6T = 45 stk. 12T = 18 stk. og 18T = 6 stk.
Der er generelt meget stor tilfredshed blandt indskyderne 
med de nye stativer og måden processen fungerer på. Der 
er også stor tilfredshed med højtryksspuleren.
Indskydere der ikke er med i stativordningen har fået hjælp 
med flytning og placering af deres eget stativ med hav-
nens teleskoplæsser. Det er der også stor tilfredshed med.
De sidste papirer fra Nykredit er på vej til underskrift.

Ad 3.
Gennemgang af budgetoplæg fra Jørgen, hvor der blev 
indført en række justeringer. Det blev aftalt, at indtægten 
fra leje af stativer periodiseres og flyttes til 2014. Energi af-
gift skal tjekkes – det gør Jesper. Vandafgiften står som 
udgået. Skal specificeres. Hensættelse af overskud til 
2014 aktiviteter blev drøftet. Marianne vil blive tilbudt kur-
sus i C5. Jørgen vil gerne stå for at afholde det og aftaler 
selv indhold og form med Marianne.

Ad 4. 
Lennart: Oplyste, at bestyrelsen i Ishøj Havn har foreslået, 
om det kunne være en idé at de to havnes bestyrelser 
mødtes for idé- og erfaringsudveksling. Bestyrelsen tog 
det ad notam.

Peter: Oplyste at valgudvalget skal holde sammentræde 
for at afgøre sammensætningen af VSK og VBK’s repræ-
sentanter i bestyrelsen. Peter bad Marianne om at udfær-
dige lister med medlemstal. Næstformand i VBK Per Nør-
gaard er stedfortræder for Ole Sørensen, der normalt sid-
der i dette udvalg. Ud over Per Nørgaard og Peter Linnet 
er det Erik Skipper Larsen fra VSK der er med i udvalget.
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