
Referat Bestyrelsesmøde Aug. 2016

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

417 - 21/2016

Onsdag den 24. august 2016 kl. 18.00
.
Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Ken
Meinertsen VSK, Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj VKKC, Jan
Hvitfelt VSD, Bjarne Lund Hansen VSD, Jørgen B. Simonsen kasserer, Søren
Christiansen VSK

HF Per Møller Sørensen

Dagsorden:

Pkt. 1

Pkt. 2

Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 5

Pkt. 6

Pkt. 7

Godkendelse af dagsorden 

Økonomi

Status på havnen

Nyt fra kommunen/brugsret

Sagen mod tidligere havnechef

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde



Pkt. 1
 Dagsorden og referat blev godkendt.

Pkt. 2
 Der er stadig luft i budgettet. Bestyrelsen har tidligere fået uddelt oversigt.

Pkt. 3
 Ny bådvogn til de store både er bestilt, den forventes at blive leveret uge 41.
 Vejen på Muslingen er blevet lappet så vi kan kører med kranen hen over efteråret ved optagning af

både. En total renovering af vejbelægningen bliver udskudt.
 Vi har de næste 13 uger en virksomhedspraktikant som er her 12 timer om ugen.
 Vi er i gang med at indhente kontroltilbud på el arbejde. Der er desværre ret store udfordringer med

havnens el og belysning.
 Pullerter er blevet forbedret med ekstra og bedre lys.
 Tilbud fra Advokatgruppen anbefales godkendt, dette blev vedtaget.
 Vores backup på IT er presset, vi har overskredet vores nuværende plads. Det besluttes at der

indhentes pris på at udvide vores pakke.
 Præsentation af LP Yachts mulighed for et alternativ til containerløsning på havnen. Fordelen er at

der ikke skal indhentes byggetilladelse til denne type.
 Kloak er stadig en udfordring, der har været en del udkald til Krabben. Det blev besluttet at HF taler

med Søren for at få et overblik.

Pkt. 4
 Bestyrelsen gennemgik indstillingerne fra Visionsmødet. Der er lagt en plan for, hvad bestyrelsen

tager med til mødet med kommunen den 25. august. Det blev desuden vendt om fastlægger emnet
skal med på mødet med kommunen, men da lovgivningen ikke tillader fastlægger på havnen, så er
det ikke relevant at tage det med på dette møde.
Bestyrelsen tager emnet op på et senere tidspunkt.

Pkt. 5
 Intet nyt fra myndighederne

Sagen blev igen drøftet, og det blev besluttet at Bob kontakter Advokatgruppen for at undersøger
havnens muligheder.

Pkt. 6
 Vejbelægning ved broerne og reparation af disse skal vi ikke lave mere end højst nødvendigt, der

skal ligge en afklaring først.
 Snyd på havnen blev vendt igen, HF laver flere stikprøver udenfor normal arbejdstid.
 Strømkabler på land. De må stadig kun være tilsluttet, når der arbejdes på båden.
 Ny hjemmeside skal sættes i gang, Søren og HF koordinere.
 Skal Havnen være med i ”Åben Havn” igen? Henrik rundsender info.
 VM næste år, bolden ligger hos VSK
 Mastehus: Der opfordres til at lægge sine master korrekt, og de skal afrigges som aftalt. HF får

udsendt Nyhedsbrev om dette.
 Opfordring til at bestyrelsen bliver mere konkret og beslutningsvillig på møderne.

Pkt. 7

Næste møde mandag den 3. oktober kl. 18.00



Fremtidige møder afvikles fast kl. 18.00


