Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 397-1/2014

Møde nr.:

397-1/2014

Dato:

Tirsdag den 21/1-2014 kl. 19.00 på havnekontoret.

Tilstede:

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

Fraværende m. afbud:

Henrik Sydbo Hansen næstformand, Sune Hedegård VKKC

Referent:

Henrik Borch

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat.
Orientering vedr. økonomi / årsregnskab
Generalforsamling 2014
Status på mobilstativer herunder:
antal stativer, status på stativtransportvogn,
samlet anskaffelsessum, leasingkontrakt og årlig leasing udgift.

Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8
Pkt. 9

Havnekiosken
Redningsstiger
Orientering vedr. reparation af forsikringsskader på broer
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

17. Februar 2014
Jesper Lund
Havnefoged
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Dagsorden

Referat

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

Ad 1.
Referatet fra sidste møde blev godkendt med bemærkning
om, at rettelsen på havnens hjemmeside om besejling af
Vallensbæk/Ishøj havne, ikke var rettet endnu. Lennart påtog sig opgaven at få skrevet en ny instruks vedr. besejling.

Ad pkt. 2 – Orientering vedr. økonomi /
årsregnskab

Ad 2.
Der blev ikke præsenteret nogen råbalance fra regnskabet,
idet der stadig var mange åbenstående poster og bilag der
skulle konteres. Erik ville komme førstkommende fredag og
arbejde videre med kontering og bogføring.

Ad pkt. 3 – Generalforsamling 2014

Ad 3.
Henrik B. fremlagde tidsplanen for indkaldelse og udsendelse af materiale til generalforsamlingen. Lennart sørger for øl
og vand. Jesper/Marianne sørger for liste over indskydere
der har betalt kontingent. Stemmesedler har vi på lager.

Ad pkt. 4 – Status på mobilstativer
herunder: antal stativer, status på stativtransportvogn, samlet anskaffelsessum,
leasingkontrakt og årlig leasing udgift.

Ad 4.
Status på stativordningen er, at vi har anskaffet og udlejet
137 stativer. Det forventes at den samlede leasingaftale
holdes inden for det mandat, generalforsamlingen i 2011
gav bestyrelsen i forbindelse med optagelse af lån/leasing.
Den endelige leasingkontrakt forventes klar i løbet af den
kommende uge.

Ad pkt. 5 – Havnekiosken

Ad 5.
Der er fra havnens advokat sendt et påbud til lejer af Havnekiosken, om at overholde lejekontrakten og Bygningsreglementet i forbindelse med den konstaterede igangværende
indvendige ombygning.

Ad pkt. 6 – Redningsstiger

Ad 6.
Jesper skal have talt behovet for stiger redningskranse op
og vil derefter kontakte FLID for at høre om muligheder for
tilskud eller sponsering af dette udstyr.

Ad pkt. 7 – Orientering vedr. reparation
af forsikringsskader på broer

Ad 7.
En gennemgang af igangværende forsikringssager viste, at
der er styr på forløbet af dem alle.

Ad pkt. 8 – Eventuelt

Ad 8.
Projekt ”Klap en Krabbe”:
Jesper fremlagde en idé om, at opføre en flyde-ø med indbyggede bassiner, hvor børn og voksne kan komme ned og
se på fisk og skaldyr. Til formålet havde Jesper fået fremstillet en skitse af projketet, hvor man ser flyde-øen opført i
havnens nordvestlige hjørne mellem H og I broen. Samtidig
er det skitseret, hvordan en tippi kan opføres på den grønne
kile mellem landareal 1 og 2, og den kan så fx indeholde
bænke, bålplads, grill, mv.
Jesper har været på studiebesøg i Roskilde, hvor de har et
tilsvarende anlæg. Erfaringerne her er, at de får mange besøg fra kommunens institutioner og generelt af mange nysgerrige – specielt børnefamilier. Roskildes anlæg er finansieret af Nordea fonden, og ifølge kilder fra Roskidle vil
Nordea fonden gerne være med til at sponsere et lignende
anlæg et andet sted. Bestyrelsen var positive for initiativet
og vil gerne bakke op om at undersøge, om vi kan/vil etablere et lignende projekt og opnå tilskud fra Nordea fonden.
Derudover ville Lennart gerne tage på studietur til Roskilde
for, på bestyrelsens vegne, at danne sig eget indtryk.
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Wi-Fi på havnen:
Henrik B. undersøger hos teleudbydere, om der er mulighed
for etablering af Wi-Fi hot spots på havnen.
El på broerne: Der er problemer med strømforsyningen på
nogen af broerne. Jesper tilkalder elektrikeren.
Velvet Star: Er afsejlet fra havnen lige efter nytår. Der er en
samlet restance på godt 10.000 kr. som vil blive opkrævet
hos de nye ejere af fartøjet.
Nyhedsbrev: I et kommende nyhedsbrev bør vi orientere
om, at forsikringsselskaberne har forskellige opfattelser af,
hvilke pladser der er A-pladser og hvilke der er B-pladser i
vores havn, og at indskyderne bør kontrollere at de er korrekt dækket.
Ad pkt. 9 – Næste bestyrelsesmøde

Ad 9.
Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 18. februar
kl. 19:00 på havnekontoret.
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