
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 401-5/2014

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende

Referent:

401-5/2014

Onsdag den 21.5.2014 kl. 19.00 på havnekontoret.

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

Mikael Høj, VKKC, Wolfgang Pohlentz, VBK, Finn Larsen, VBK

Peter Linnet

Dagsorden:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat.
Orientering vedr. økonomi
Ansættelse af ny kranfører mm
Status fra havnechefen
Havnekiosken
Fordeling af opgaver i havnebestyrelsen, herunder opdatering af hj.side
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde
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Dagsorden

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

Ad pkt. 2 – Orientering vedr. økonomi

Ad pkt. 3 – Ansættelse af ny kranfører
mm

Ad pkt. 4 – Status fra havnechefen 

Ad pkt. 5 – Havnekiosken

Ad pkt. 6 – Fordeling af opgaver i havne-
bestyrelsen

Ad pkt. 7 – Eventuelt

Referat

Ad 1.
Redningsstiger, havnen får 2 forskellige typer til afprøv-
ning i uge 22.
Nordbøjen og bøjer i sejlergaden er på plads.
Vanddybden i indsejlingen kontrolleres snarest.
Dagsorden godkendt

Ad 2.
Jørgen gennemgik budgetstatus pr. 21.5.2014 og frem-
hævede enkelte poster.
En udarbejdet opgørelse over udestående havnekontin-
genter gennemgået. Tilgodehavende på i alt 570.000 kr, 
fordelt på 67 personer, heraf en del tilgodehavender for 
2013. Tilgodehavender sendes løbende til inkasso og 
arbejdet intensiveres, når søsætningen er overstået.
Der er god gang i salget af havnepladser.
Drøftet et eventuelt forbud mod at anvende træstativer, 
efter behørig frist for iværksættelse. Ikke besluttet.

Ad 3. 
Stillingen opslået med ansøgningsfrist til 28.5.
Der er allerede modtaget et større antal ansøgninger.
Drøftet profil på ny kranfører.
Ole og Arne gennemgår sammen med Jesper ansøgnin-
gerne mhp endelig udvælgelse.
Der er mulighed for at leje hjælp til Jesper, indtil ny 
kranfører kan ansættes.

Ad 4.
Der er indrettet parkerings-fri zone på jollepladsen.
Der er indgået aftale med VSK om leje af en del af jolle-
pladsen, som VSK herefter disponerer over.
Drøftet trafik på slæbestedet ved jollepladsen og behov 
for plads til de forskellige former for ”trafikanter”. Aftalt,
at der udarbejdes et reglement for anvendelse af slæbe-
stedet. Alan er tovholder.
Der er ansat 2 ”nyttejobbere”, der løser opgaver på hav-
nen efter aftale med Jesper.
Der foretages en gennemgang af el på E-broen.
Der vil blive lavet en introduktionsfilm, som er tænkt 
brugt til at præsentere havnen på en ny måde.

Ad 5. Arne orienterede om status omkring Havnekio-
sken. Der foretaget besigtigelse af el- og VVS-installa-
tionerne.

 Ad 6. Jesper foranlediger ajourføring af oversigt på  
hjemmesiden af medlemmerne i havnebestyrelsen.

Ad 7.
Drøftet havnebestyrelsens muligheder for at facilitere et
nærmere samarbejde mellem VBK og VSK. Aftalt, at em-
net behandles på næste bestyrelsesmøde. De enkelte 
havnebestyrelsesmedlemmer kommer med oplæg til 
næste møde.
Der gennemføres ”Ren havn” torsdag den 12. juni. 
Jesper foranlediger indbydelse udsendt med anmod-
ning om tilmelding.
Der indføres gebyr ved søsætning og optagning for de 
bådejere, der ikke møder op med 2 kvalificerede perso-
ner. Bestemmelsen indarbejdes i takstregulativet.
Der igangsættes oprydning af stativer i løbet af juni må-
ned.
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Ad pkt. 8 – Næste bestyrelsesmøde Ad 8. Torsdag den 14.8.2014
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