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22. oktober 2015
Jesper Lund, havnefoged



Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Bob Nørup udeblev ikke fra sidste møde, men havde sendt afbud pr e-mail
Pkt. 3 og 5 behandles i omvendt rækkefølge.

Orientering vedrørende økonomi
Jørgen Simonsen har udarbejdet et estimat for havnens 2015 regnskab og 2016 budget, og besvarer
spørgsmål fra bestyrelsen. Resultatet for 2015 ser ud til at blive som forventet.

Brugsretsaftale
Kommunen har indkaldt til et møde om havnens brugsretsaftale som eneste punkt på dagsordenen, selv om
Henrik Sydbo flere gange har anmodet om et møde vedrørende den verserende diskussion om ”tvungent”
klubmedlemskab. Henrik, Jørgen og Allan deltager i mødet d. 29-10-2015
Havnen administrerer fortsat vedtægterne efter ordlyden og afventer et eventuelt udspil fra kommunen.

Status fra havnefogeden
Kranen har det lidt svært med de store både, men ellers går bådoptagningen efter planen.
Udgravning og etablering af nye el- og vand-standere er godt i gang og vil blive fortsat på Krabben i
november og december. Der er indkøbt materialer til begge havneøer. Jesper køber måske en ekstern
elektriker til at hjælpe Jens med færdiggørelse af el-standerne.
Containerne er flyttet fra hinanden og en ekstern tømrer er i gang med at beklæde dem. Jesper har bestilt
tagspær.
Havnen har for tiden 2 personer fra kommunen i jobtræning ca. 15 timer om ugen.
Pullerterne er serviceret og det nye gule felt virker ok.
Havneindløb og bassin mellem Ishøj og Vallensbæk vil nu blive renset op med gravko og skib, så
tilsandingen i forbindelse med Ishøj udvidelsen vil blive fjernet. Vallensbæk havn får ingen udgifter ved dette,
og Jesper har dokumentation for ændringerne i bundforholdene.
Der skal udarbejdes et forslag til generalforsamlingen, så det tiltagende anarki i mastehusene stoppes.
Projektet med at anvende havvand til trykspuling er udsat af tidsmæssige grunde.
Havnen har fået de lovede redningskransen fra et forsikringsselskab, og gråsælerne har lovet at montere
dem.
Erstatningen af de unges hærværk af pullerterne er endnu ikke afsluttet, men Jesper tager aktion herpå.
Jørgen har givet Jesper en adresse til trafikskadefonden, og Jesper skal kontakte dem, så vi muligvis kan få
en erstatning for de skader, som Robert Fejerskov lavede sidste år. Aftalt at vores inkasso firma skal
forespørges om vores tilgodehavende vedrørende Robert.
Sagen med den sunkne båd – Beri – er endnu ikke afsluttet, og Jesper lover at give en afslutning høj
prioritet.

Budget 2016
Udarbejdes af Jesper, Jørgen og Bob, så det er klar til vores næste møde og VBK’s generalforsamling.

Porto
Der er varslet kraftig stigning af posttaksterne fra januar 2016.
Aftalt at de indskydere, som ikke kan kontaktes via e-mail fordi de enten ikke vil opgive adressen eller ikke
har en, for fremtiden vil få tilsendt et brev med orientering om, at de kan afhente skrivelser på havnekontoret
eller læse beskeder på havnens hjemmeside.
Det betyder konkret, at de i fremtiden vil få et brev med indkaldelsen til og dagsordenen for
generalforsamling, hvori det er angivet, hvornår de kan afhente det øvrige materiale til generalforsamlingen
på havnekontoret.
Det er endvidere aftalt, at når indskydere henvender sig på havnekontoret af en eller anden grund, skal
Marianne slå indskyderen op i C5 for at sikre sig, at e-mail og telefonnummer er korrekt. Dette giver lidt
ekstraarbejde, men er ikke anderledes, end vi alle er vant til, når vi henvender så mange andre steder.
Fordelen er, at vi slipper for at få rigtig mange e-mails retur, og for det store arbejde med at finde frem til folk,
vi skal i kontakt med.

Kommunikation omkring aktiviteter/igangværende arbejder på havnen
Jesper vil fremover sende mail til bestyrelsen med jævne mellemrum, så vi er orienteret om, hvad der
foregår på havnen, ligesom forespørgsler på mail vil blive besvaret.



Eventuelt
Der er nu 4 familier, som bor på deres båd om vinteren. Alle øvrige skal have at vide, at dette ikke er tilladt
efter 15-11.
I det kommende nyhedsbrev skal indskydere, som lader deres båd ligge i vandet, gøres opmærksom på, at
båden skal lægges ind i inderhavnen og forsynes med tydelig havnemærke, samt at havnekontoret skal
have besked om at båden ligger i vandet vinteren over.

Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17-11 på havnekontoret.
Vi skal bl.a. diskutere hvordan vi kommer i gang med at udarbejde en 10 års plan for havnen.


