
Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.00

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

413 - 17/2016

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.00
.
Henrik Sydbo Hansen formand, Alan Larsen næstformand, 
Jørgen B. Simonsen kasserer, Ole Simonsen VSK, Lennart 
Larsen VSK, Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj VKKC

Bjarne Lund Hansen

Lennart Larsen

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
Økonomi
Status på havnen
Brugsretsaftale/Kommunen
Kommende generalforsamling

- Forslag fra indskydere samt bestyrelse
- Formandens beretning
- Ordstyrer

Samarbejde med Hundige Havn
Per’s første uge på havnen
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Dagsordenen blev godkendt
Der er rettelse til sidste referat: i pkt. 3 rettes revisor til kassereren

2. Økonomi
Jørgen gennemgik den økonomiske status som skal fremlægges på generalforsamlingen.
Der skal foretages enkelte rettelser.

3. Status på havnen
Bestyrelsen har besluttet af båden Rebel skal forlade havnen snarest.
Lennart gennemgik enkelte punkter vedrørende dagligdagen på havnen.

4. Brugsretsaftale/Kommunen
Der har været afholdt et møde med kommunen. Det medførte en debat om omfanget af en
eventuel ny brugsaftale. Der er intet konkret og der holdes et nyt møde i marts hvor 
kommunen kommer med et oplæg.
 

5. Kommende generalforsamling. 



- Forslag fra indskydere samt bestyrelse 
Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag. Bob Nørup fra VBK fastholdt at han ville 
have sine forslag med på generalforsamlingen selvom den øvrige fremmødte del af 
bestyrelsen ikke kunne støtte forslagene. 

- Formandens beretning
Bob havde bemærkninger til den af formanden fremsendte beretning
- Ordstyrer
Lennart skal spørge Jacob Thordahl fra VSK om han vil være dirigent ved 
generalforsamlingen. (Jacob har sagt ja til jobbet)
Henrik udfærdiger et brev der skal udsendes fredag den 19.
Projektoren vil vi forsøge at låne fra VSK.
Finn indkøber øl og vand til generalforsamlingen. 

6. Samarbejde med Hundige Havn
Der er lavet en aftale med Hundige havn vedrørende søsætning af de store og tunge 
både.
Øvrig planlægning i forbindelse med søsætning:
Allan bestiller vognmand Kenneth til onsdag d. 6/4 og tirsdag d. 19/4 for søsætning af 
både op til 8Tons.
Der gives generelt søsætningstider 3 dage om ugen og bådejerne skal møde kl. 7.45 eller 
kl. 12 og påregne, at de sættes i vandet i den rækkefølge, det er mest hensigtsmæssigt.
Der kan ikke bundmales, mens båden hænger i stropperne.
Det forventes, at bådejerne hjælper hinanden samt assisterer ved “oprydning” på 
søsætningskajen.
Ole hjælper med planlægning

7. Per’s første uge på havnen
Henrik og Ole tager imod Per den 1. marts kl. 0900

8. Eventuelt
Der er måske på vores PC et el-diagram for havnen, som er fremstillet af Erik Christensen
Der skal udarbejdes en plan for Mariannes afgang. Det gør Henrik og Jørgen.
Det fremsendte tilbud om bonus til Jens fastholdes.

9. Næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er den 23. marts.

Referent
Lennart Larsen


