
Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat  409 – 13/2015

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:
Fraværende uden afbud:
Referent:

409-13/2015

Mandag den 24. august 2015 kl. 19.00
.
Henrik Sydbo Hansen formand, , Jørgen B. Simonsen  kasserer, Ole Simonsen
VSK, , Lennart Larsen VSK, Michael Høj VKKC, Havnefoged Jesper Lund

Alan Larsen næstformand, Bjarne Lund Hansen VSD
Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK
Ole Simonsen

Dagsorden:

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

Pkt. 8
Pkt. 9

Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Havnens økonomi
Status fra havnefogeden
Klubmedlemskab
Ishøj-udvidelsen
Skal havnen have MobilePay?
Efterårets arbejdsopgaver/projekter med estimeret tidsplan:

·         Bådoptagning

·         Fjerne ”syge” træer

·         Plante de indkøbte buske

·         Fjerne en af betonklodserne

·         Reparere defekte broer

·         Reparere lys på pullert

·         Registrering af havnepladser/joller på land

·         Adskille og galvanisere rustne stativer

·         Reparation af spindler

·         Samle nye stativer og spindler

·         Reparation af bådvogn



·         Beklædning af containere og garage til Kermit

·         Havvand til trykspuling

·         Belægning på kørevej ved kajakklub

·         Vand og el på pladser

·         Eventuelle øvrige projekter??

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

17. august 2015
Jesper Lund, havnefoged
Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Punktet økonomi var faldet ud af indkaldelsen og tilføjes.
Der er skrevet brev til ”Beri” vedrørende en afklaring, og der opsummeres stadig månedsleje.
Jesper og Jørgen undersøger stadig, om vi gennem trafikskadefonden kan få dækket noget af vores tab
vedrørende Robert Fejerskov.
Jesper mener ikke, at vi har mistet blå kabler, men der er ca. 25, som skal repareres.

Havnens økonomi
Vi har allerede fået 21.000 ind i gæsteleje mod 20.000 sidste år.
Havnekontor og masteskur er malet og vinduer repareret for ca. 80.000
Vi justerer overprisen på diesel, så den modsvarer de faktiske ekstra omkostninger. Der regnes med en
overpris på ca. 1kr. Hvis det ikke dækker, må vi forslå noget andet på den kommende generalforsamling.
Vores få år gamle betalingsanlæg er allerede forældet, og er et af de eneste tilbageværende i landet.
Debitorerne er for kraftig nedadgående efter vi fik en aftale med et inkassofirma.
Der er stadig 24, som endnu ikke har betalt stativleje. Rykkerprocedure er i gang.

Status fra havnefogeden
Pullerterne bliver forsynet med en kraftig lanterne på styringsskabet i stedet for de små gule lamper. Feltet
inden for spoleområdet bliver markeret med gule streger. Hvis en pullert er ude af drift, skal det oplyses ved
meddelelse på informationsskiltet.
Hærværksmændenes forældre har erkendt erstatningsansvar i forbindelse med ødelæggelse af pullert og
gravko.
Der er fremstillet et shelter, som er placeret ved bålpladsen og allerede er taget i brug af ungdomssejlere fra
Svanemøllen.
Forsikringsselskabet Codan leverer nye redningskranse og standere i denne uge.
Jesper holder lidt ferie i starten af september.

Klubmedlemskab
Intet nyt, der ventes stadig på et møde med kommunen.

Ishøj-udvidelsen
Tommy Nordfalk er ved at udfærdige en ”klageskrivelse”. Jesper holder løbende øje med udviklingen og
dokumenterer med foto. Jesper tager kontakt til konsulent med forstand på havnebyggeri for at høre, hvad
det vil koste at få hans udtalelse om projektet.

Skal havnen have MobilePay? 
Som udgangspunkt ja, hvis det kan håndteres på en fornuftig måde.



Efterårets arbejdsopgaver/projekter med estimeret tidsplan:
Dette punkt indeholder mange arbejdsopgaver, som vi løbende har behandlet i bestyrelsen og endnu ikke
har afsluttet. Ole har derfor foreslået dem sat på dagsordenen, så vi kan sætte dem på en samlet
opgaveliste.

 Der vil blive afsat 3 dage til bådoptagning af de store både, hvor det er nødvendigt at låne den
store vogn fra Hundige. Optagningen for alle starter 1/10 og slutter 4/12.

 Der holdes øje med ”syge” træer og der vil blive taget aktion, hvis de udgør en risiko.

 Ikke alle de indkøbte buske blev plantet, men vi får nogle nye uden beregning, og de vil blive
plantet i efteråret.

 Det er ikke muligt af få fjernet en af de store betonklodser ved juniorhuset for nuværende, men der
arbejdes på en løsning. Den ene klods skal bruges, når der laves service på kranen.

 Når vejret tillader det vil der blive lavet de nødvendige reparationer på defekte broer.

 Pullerterne er beskrevet i status fra havnefogeden.

 I maj blev der lavet en registrering af, at søsatte både lå på de rigtige pladser. Det blev ikke fulgt op
vedrørende den sidst 1/3 af pladserne. Det aftales, at dette sker nu, så vi ved nøjagtig, hvor der er
ledige pladser i havnen.

 De rustne bådstativer bliver adskilt, lagt på paller og sendt til galvanisering snarest.

 Reparation af spindler har prioritet som en tomgangsopgave, hvor der er lidt overskudsarbejdstid.

 Gråsælerne vil forhåbentlig hjælpe med at samle de nye stativer og spindler.

 Jesper taler med LP om reparation af bådvogn.

 Containerne flyttes nu fra hinanden, så der kan laves en garage til Kermit. Det besluttes at få en
tømrer til at hjælpe med beklædning af containerne. Træet er bestilt og efterfølgende bestilles spær
hos et firma. Der regnes med hjælp af tømrer i 3 til 4 dage.

 Systemet med havvand til trykspuling er nu klar, og skal bare monteres på søsætningskajen.

 Belægningen på kørevejen ved kajakklubben er blevet forsinket, og vil blive udført efter bådene
er taget op og inden frosten kommer.

 Etablering af vand og el på pladserne går i gang i næste uge.

Under eventuelt meddeler Ole, at han har varslet VSK om at finde hans afløser på vinterens
generalforsamling.

Næste møde er tirsdag d. 6-10-2015 kl. 19 på havnekontoret.

 




