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Kære indskyder
Hermed modtager du dette års første nyhedsbrev fra Vallensbæk Havn.

Velkommen til Jesper Lund – vores nye Havnefoged
Det er en fornøjelse at kunne meddele, at vi har ansat Jesper Lund som ny havnefoged pr. 1.
februar, til afløsning af Tommy Nordfalk, som går på pension den 8. marts.

Jesper er uddannet skov- og landskabsfagtekniker, og har de seneste 10 år været selvstændig med
firmaet ”1-2-Træ” og har tidligere haft opgaver på havnen med topbeskæring af træer. Vi mener, at
Jesper har den fornødne håndværksmæssige erfaring tillige med administrativt kendskab som
selvstændig, der gør ham egnet til jobbet. Jesper bor i Brøndby, tæt på Vallensbæk og dermed tæt
på havnen, og du har måske set Jesper på havnen før, idet han fra tid til anden færdes hernede og
lufter sin hund.
Tommy Nordfalk og havnens bestyrelse vil sikre, at Jesper får den bedst mulige start, og i den første
måned, skal der fokuseres på, at få overleveret arbejdsgange og administrative rutiner, så Jesper
bliver klædt på til jobbet på kontoret. Allerede i begyndelsen af februar vil Jesper desuden deltage i
et kursus, som foreningen af lystbådehavne i Danmark – kaldet FLID – afholder. Temaet er jura i
havnen og det belyser en række juridiske problemstillinger, man som havnefoged kan komme ud
for og hvordan man takler disse.

Generalforsamling 2013 - Indkaldelse
Som varslet i nyhedsbrevet den 12.12.2012, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19:00
I Egholmskolens festsal, Egholmvej, Vallensbæk
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år
Indkomne forslag
Valg til havnebestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Supplerende materiale vedrørende punkterne 2 til 7 udsendes senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Havnebestyrelsen, den 22. januar 2013.

Oprydning og bortskaffelse af herreløse stativer
Vi skal gentage vores opfordring til de indskydere, som fortsat har båden i vandet.
Inden søsætningen starter til foråret, vil havnen gennemføre en identifikation af herreløse stativer
samt materialer som stammer fra stativer, med det formål at få det ryddet op og bortskaffet.
Det er derfor vigtigt: At de både som ligger i vandet nu, får sat mærke på deres stativ, såfremt de
har et stående på havnen.
Vi skal derfor opfordre de indskydere, som har deres båd i vandet om, at afmærke deres
vinterstativ med minimum Navn og Havnenummer. Dermed vil stativet blive registreret som aktivt,
og ikke indgå i oprydningspuljen.
Er du i tvivl om afmærkning eller hvor dit stativ står, så ring eller skriv til havnekontoret og få hjælp
til at få det ordnet.
Hverdage mellem 14 og 16: tlf. 43 54 35 75 eller mail: havnekontor@vallensbaekhavn.dk

Med venlig hilsen
Henrik Borch
Bestyrelsesformand

