
 

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 407 – 11/2015

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

407-11/2015

Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 på havnekontoret.

Henrik Sydbo Hansen formand, Alan Larsen næstformand, Jørgen B. Simon-
sen  kasserer, Ole Simonsen VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, Lennart Larsen
VSK, Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj VKKC

Dagsorden:

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8¨
Pkt. 9
Pkt, 10
Pkt. 11
Pkt. 12

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat
Orientering vedrørende økonomi
Status fra havnechefen
Åben havn
Status på vandværkssag
Krav fra kommune om fjernelse af krav om klubmedlemskab
Standardstativer
Krankørsel med både over 6 tons
Forbrug af personale ved søsætning/optagning
Legeplads/toiletter ved Søstrene P
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

12. juni 2015

Jesper Lund
Havnefoged
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Dagsorden

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

Ad pkt. 2 – Orientering vedrørende øko-
nomi

Ad pkt. 3 – Status fra havnechefen

Ad pkt. 4 – Åben havn

Ad pkt. 5 – Status på vandværkssag

Ad pkt. 6 – Krav fra kommune om fjer-
nelse af krav om klubmedlemsskab

Ad pkt. 7 – Standardstativer

Ad pkt. 8 – Krankørsel med både over 6
tons

Referat

Ad 1.
Referatet godkendt.

Ad 2. 
 Vi skal betale lidt over kr. 600.000 i moms. Resultatet 
ser ud til at ramme målet.
Beri skal have sendt regning, medens den står på land.

Ad 3.
Renovering af redningsstiger og -kranse. Vi kører med 
op til 6 tons. Har bestilt nye dæk til kranen.
Brug af strøm med sort kabel skal påtales og i gen-
tagelsestilfælde medføre afgift.

Ad 4.
Vi annoncerer i avisen. Der bliver lavet skilte og flag til 
den 5. juni 2015. Finn Løye prøver at lave Facebook side
til havnen.
 

Ad 5. 
Returventil til vand. Pris med hus, pumpe m.v. ca. kr. 
100.000.

Ad 6. 
Vi kommunikerer med kommunen og afventer svar om 
et møde med kommunen. FLID og Dansk Sejlunion bli-
ver spurgt om, hvorledes de ser på vores situation.

Ad 7.
Der bliver sendt regninger ud til dem, der skal op i stan-
dardstativer. Nyhedsbrev udsendes med hensyn til frist 
for tilmeldelse. Vi kontakter to forskellige producenter 
af standardstativer. Jesper og Ole tager et møde med 
LP.
Det er sandsynligt, at vi kan købe nye stativer for egne 
midler.
Rustne stativer skal galvaniseres og LP skal betale for 
nogle af dem.
Transportvognen skal repareres/forbedres for LP’s reg-
ning. 

Ad 8. 
Se Ad. 3 Det besluttes at både over 6Tons på egne stati-
ver skal transporteres på standardstativer ved søsæt-
ning og optagning for at forlænge kranens levetid.
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Ad pkt. 9 – Forbrug af personale ved sø-
sætning/optagning

Ad pkt. 10 – Legeplads/toiletter ved Sø-
strene P

Ad pkt. 11 - Eventuelt

Ad pkt. 12 – Næste bestyrelsesmøde

Ad 9.
Skal vi have en ekstra mand ved søsætning og optag-
ning. Hvor mange både skal vi håndtere om dagen. 
Jesper tilrettelægger så han og Jens kan klare opgaven 
med hjælp af bådejeren. HUSK der skal altid stilles med 
2 mand. 

Ad 10.
Selvfølgelig skal der være en legeplads på havnen. Vi 
undersøger hvad det koster og hvilke krav der stilles til 
en legeplads.

Pkt. 11
Hvordan går det med Robert Fejerskov og hans båd.

Pkt. 12
Torsdag den 25. juni 2015 kl. 19.00 på havnekontoret.
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