
Referat Bestyrelsesmøde Okt. 2016

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.:

Dato:

Tilstede:

Fraværende m. afbud:

Referent:

418 - 22/2016

Mandag den 3. oktober 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:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Økonomi

3. Status på havnen

4. Nyt fra kommunen/brugsret

5. Sagen mod tdligere havnechef

6. Opfølgning på strategi dagen

7. Budget 2017 – opstart

8. Eventuelt

9. Næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1
 Dagsorden og referat blev godkendt

Pkt. 2
 Hvis de sidste 3 måneder af 2016 viser samme budgettal som sidste år, så vil vi komme ud med et

mindre underskud i år. Der har været nogle store poster for at komme i mål med de projekter der har
ligget.
Alle projekter er med i opgørelsen, dog mangler udgifterne til færdiggørelse af landområde 5-7.
Enkelte punkter blev uddybet, og bestyrelsen tog derefter orienteringen til efterretning.



Pkt. 3
 HF orienterede om de udfordringer der er med trailere, trailerbåde og egne stativer. HF bad

bestyrelsen om på et senere bestyrelsesmøde at tage dette med som et punkt.
 Landstrøm på plads 7-8-9 er færdiggjort, der er klargjort til vand men dette er ikke tilsluttet.
 Landstrøm på plads 3-4-5 er færdiggjort, vi har genbrugt el stander fra flydebroen.
 Alle HFI relæer er blevet gennemgået og defekte er blevet udskiftet (ca. 160 stk.)
 Styrestrømskabel til belysning på broerne er sløjfet, der er sat skumringsrelæ på hver enkelt bro i

stedet.
 Anlægsgartner er færdig med de store nødvendige opgaver, resten prøver vi at nå selv.
 Pullertbrønd ved VKKC er defekt, derfor har det været nødvendigt at støbe den om.
 Påkørsel af pullert med teleskoplæsser, vores egen nytegnede forsikring dækker skaden.
 Optagning af både er i gang.
 Nye kroge på vores løfte åg virker super godt.
 Ekstra stativer er bestilt og bliver leveret løbende når de er klar.
 Stor bådvogn ankommer den 6. okt.
 Vi påbegynder oprydning i mastehuse og reoler her efter den 1. okt. som varslet.
 Vi er i gang med oprydning på landområderne.
  2 firmaer har præsenteret forslag til ny hjemmeside

Pkt. 4
 Intet nyt.

Mangler oplæg fra kommunen, der er rykket for svar.
Det forventes at der bliver afholdt møde i uge 40 eller 41.

Der bliver efterspurgt referat fra disse møder. Formanden oplyser at der for nuværende ikke bliver
taget referat fra disse møder.

Pkt. 5
 Formanden har rykket myndighederne skriftligt.

Bob arbejder videre med sagen sammen med advokatgruppen.

Pkt. 6
 Bestyrelsen har et godt indtryk af de emner der blev talt igennem.

Der er stadig udfordringen omkring kran og stativer. Hvad vil vi?

 Det blev besluttet at kontakte en ekstern leverandør for at gennemgå havnen for levetid og
fremtidige projekter.
Søren har bolden med at finde en leverandør.

 Bestyrelsens ”VISIONSPLAN” forlægges generalforsamlingen.

Pkt. 7
 Budgetarbejdet for næste år skal i gang, og bestyrelsen nedsatte en budgetgruppe bestående af

Bob, Jørgen og Per(HF)

Pkt. 8
 VKKC afholder DM den 17.-18. juni 2017.

I forbindelse med dette, ønsker VKKC at bruge havnens toilet- og badeforhold.
Det blev besluttet at undersøge en anden mulighed med at leje bad- og toiletvogne.



VKKC ønsker at sælge mad i forbindelse med DM. Det ser bestyrelsen ikke noget problem i.

Bro fra VKKC trænger til at få skiftet en del brædder.

 Der blev spurgt ind til om man må bortvise folk på havnen som ikke hører til. Det kan man ikke da
havnen er offentligt område.

 Der skal opsættes ekstra skilte med pullerts åbningstider.
 Vedligehold af grejhuse, der betaler havnen for materialer.
 Der skal altid være en personlig kontakt i forbindelse med udskrivning af ekstra gebyr (f.eks. brug af

strøm uden blåt kabel)
 Både der vælger at blive i vandet vinteren over skal trække ind i inderhavnen.
 Det er ikke tilladt at have fast strøm til sin båd på land.

Pkt. 9
 Næste møde onsdag den 9. november 2016 kl. 18.00

Møde slut 21.00


