Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
406-10/2015

Møde nr.:

406

Dato:

Torsdag den 5. marts 2015, kl. 19.00 på havnekontoret.

Tilstede:

Henrik Sydbo Hansen formand, Jørgen B. Simonsen kasserer, Ole Simonsen
VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, Peter Linnet VSK, Lennart Larsen VSK, Bob
Nørup, VBK, Mikael Høj VKKC

Fraværende

Alan Larsen, Arne Larsen, Finn Løye

Referent:

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
Status fra havnechefen
Sand fra Ishøj
Forberedelse til generalforsamling
Åben havn
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde
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Dagsorden

Referat

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

Ad 1.
Referat godkendt.
Ingen opfølgning på sidste mødes referat.

Ad pkt. 2 – Orientering vedr. økonomi

Ad 2.
Jørgen gennemgik havnens regnskab for 2014, som vil
blive fremlagt på generalforsamlingen. Regnskabet viser et resultat på 262.000 kr, hvilket efter bestyrelsens
opfattelse er tilfredsstillende. Regnskabet indeholder
henlæggelse på 160.000 kr , som planlægges anvendt til
renovering af el-standere og landarealer og til SF-sten
ud for VKKCs klubhus.
Jørgen fremhævede enkelte poster i regnskabet.
Bestyrelsen kvitterede for Jørgens store arbejde med
havnens bogholderi og økonomi.

Ad pkt 3 – status fra havnechefen

Ad 3.
Jesper og Jens i fuld gang efter ferie, afspadsering mv.
Jesper omtalte diverse aktiviteter til forbedring af havnen, herunder nybeplantning efter, at der er beskåret
rundt om havneøerne.
Uddybning ved nordsiden af indsejlingen til centerhavnen i gang. Vanddybden er pt ca 3 m.
Der bliver iværksat udgravning og fjernelse af siv i bassinet ud for nordsiden af Krabben.
Ny praktikant fra kommunen ansat i 13 uger.

Ad pkt. 4 – sand fra Ishøj

Ad 4.
Ishøj havn har i større omfang foretaget opfyldning af
sand i centerhavnen fra Ishøj-siden. Sandet kommer fra
udgravninger ved Arken.
Henrik og Jesper orienterede om Vallensbæk havns indsigelse mod arbejdet, som på tidspunktet for bestyrelsesmødet var sat i bero. Opfyldningen består af flygtigt sand, der er ikke etableret nogen form for spærring
mod at sandet siver ud i centerhavnen, og det er konstateret, at sandet allerede er sivet ud i centerhavnen og
dermed har reduceret vanddybden. Det forventes også,
at sandet uden yderligere tiltag vil kunne reducere
vanddybden i indsejlingen.
Vallensbæk havn har gjort indsigelse mod projektet,
bl.a. ved brev til bestyrelsen for Ishøj havn og diverse
myndigheder, hvor havnen gør gældende, at Ishøj havn
må påtage sig ansvaret for tilsandingen, at Ishøj kommune må give tilsagn om at fjerne sandet og at Ishøj
kommune må afholde alle omkostninger ved oprensningen mv.
Tommy Norfalk bistår havnen i sagsforløbet.

Ad pkt. 5 – forberedelse til generalforsamling

Ad 5.
Generalforsamlingen afholdes 18. marts, kl 19, i VSKs
lokaler.
Diverse materiale til generalforsamlingen udsendes 10.
marts.
Ole gennemgik justeringer af diverse poster i takstregulativet. Bestyrelsens forslag til nyt takstregulativ udsendes som en del af materialet til generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil ligeledes
blive udsendt. Der foreligger desuden forslag fra formanden for VBK til vedtægtsændringer.
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Ad pkt. 6 – åben havn

Ad 6.
Jesper orienterede om projekt åben havn, der planlægges gennemført omkring Grundlovsdag i et samarbejde
mellem Hundige, Ishøj, Brøndby og Vallensbæk havne.
Havnefogderne i de 4 havne er tovholdere for projektet.
Projektet går ud på ved en række aktiviteter at reklamere for havnene i Strandparken.
Bestyrelsen opfordrer til, at klubberne på Vallensbæk
havn byder ind med bidrag til aktiviteter på dagen. Der
tages snarest kontakt til de enkelte klubber på havnen.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

Ad 7.
Henrik oplyste, at der planlægges afholdt møde med
Vallensbæk kommune i løbet af et par uger.

Ad pkt. 8 – Næste bestyrelsesmøde

Ad 8.
Under forudsætning af foreløbig vedtagelse af
vedtægtsændringer på havnens generalforsamling
planlægges afholdt ekstraordinær generalforsamling
tirsdag 21. april 2015, kl 19.30.
Næste havnebestyrelsesmøde afholdes tirsdag 21. april,
kl 18.00.
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