Referat Bestyrelsesmøde

Maj 2016

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Møde nr.:

415 - 19/2016

Dato:

Mandag den 23. maj 2016 kl. 19.00
.
Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Jørgen B.
Simonsen kasserer, Ken Meinertsen VSK, Søren Christiansen VSK, Bob
Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj VKKC, Jan Hvitfelt VSD

Tilstede:

Fraværende m. afbud:
Referent:

Bjarne Lund Hansen VSD
HF Per Møller Sørensen

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

Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Økonomi
Status på havnen
Opsamling fra generalforsamling
Fast scene til Søstrene P
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1
Dagsorden og referat blev godkendt
Der blev fremsat ønske om, at sagen omkring tidligere HF bliver fast punkt indtil sagen er afsluttet, dette blev
besluttet.
Referater godkendes på mail, derfor fjernes dette punkt fra dagsordenen.
Jan Hvitfelt indtræder i bestyrelsen i stedet for Bjarne Lund Hansen VSD
Pkt. 2
Jørgen gennemgik resultatopgørelsen til d.d.
Der skal følges op på manglende betalinger.
Brændstofpriserne skal tages op på næste bestyrelsesmøde.
Konto nr. 3282 Retshjælpsforsikring undersøges om denne post ligger under konto 3240, i givet fald slettes
3282 som post.

Pkt. 3
Havnefoged:
Der er indhentet tilbud på vagtrundering, prisen og hyppighed blev drøftet, og det blev besluttet at vi
igangsætter runderinger i juni/juli
Forsikringstilbud fra Codan blev præsenteret, samlet set er det billigere end vores nuværende
forsikringsordning, derudover tilbyder Codan kasko på pullerter, og Stevedore forsikring på transport og
opbevaring af både på havnens stativer.
Bestyrelsen ønsker vores nuværende forsikringer og Codans tilbud gennemgået af uafhængig
forsikringsmægler inden der træffes en endelig beslutning.
Havnen har tidligere haft en minitraktor, og HF har et ønske om at vi igen får en sådan.
Den skal aflaste og give mindre trafik med ”Kermit”, så denne både holder længere, og området bliver lidt
mere sikkert at færdes i for alle. Derudover er en minitraktor meget bedre egnet til mindre opgaver på
havnen.
Bestyrelsen gav mandat til at HF kan indhente tilbud, der skal ligeledes undersøges hvilken garanti der kan
stilles på traktoren.
Havnejollen skal udskiftet.
Bestyrelsen gav mandat til at HF kan indhente tilbud.
HF orienterede om at det er muligt at skifte krogen på kranen, det vil betyde bedre mulighed for at firer både
af mere forsigtigt, og det vil ligeledes betyde at vi vil kunne løfte ”op til 25-30 tons”
Tilbud på ny hjemmeside blev fremlagt, det blev besluttet at undersøge mulighederne internt først.
Tilbuddet rundsendes til bestyrelsen.
Det skal undersøges om det er muligt at synliggøre ledige bådpladser på hjemmesiden, gerne på et kort så
man kan se placeringerne.
”Herreløse” trailer og stativer er en udfordring på området, der blev fremført forslag om at undersøge
muligheden for at finde frem til ejer via stel nr.
Der bliver desuden lavet en general oprydning af trailer og stativer, de skal ikke stå på grønne områder.

HF har ønske om at bestyrelsen tager kontakt til Vallensbæk kommune med henblik på vinterparkering af
både på deres parkering uden for havnen, det er tænkt som en mulighed for at placere efterladte både, og
både med gæld til havnen. Det vil give lidt mere luft til de både som gerne vil være på havnen.
Der mangler blå kabler, nye vil blive indkøbt.
Der bliver indhentet tilbud på færdiggørelse af containerprojektet ved søsætningen.
Der bliver indhentet tilbud på beskæring og generelt gennemgang af vores grønne områder.
Der bliver indhentet pris på datakabel til pullerter, samt bedre kameraløsning.
Der bliver indhentet tilbud på udskiftning af vejbelægning ved VKKC
ELO HavneDOK bliver præsenteret på næste bestyrelsesmøde (30 minutter)
Vores grønne områder skal ordnes, gamle bænke skrottes og der indkøbes nye.
Der bliver indkøbt ekstra renovations spande som placeres ved bænke på stierne.
Havnen leverer materialer hvis der er indskydere som ønsker at hjælpe med frivilligt arbejde på havnen.

Pkt. 4
Der skal indhentes tilbud på et nyt ”brik” system som adgang til havnens toilet/vaske bygninger.

Pkt. 5
Ansøgning om fast scene ved Søstrene P bliver afvist, Henrik og Søren tager kontakt til Søstrene P.

Pkt. 6
Der skal fremstilles og opsættes vimpler/flag som skal opsættes ved hovedindgangen.
Næste møde skal have et punkt omkring legeplads.
Der er indskyder som siger at de ikke får svar på mail til havnekontoret, alle skal selvfølgelig have svar på
henvendelser.
Pkt. 7
Næste møde mandag den 27. juni kl. 18.00

Mødet sluttede 23.15

