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Til havnens indskydere 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til behandling løsningsmodeller og priser for 

etablering af ny stationær svingkran.  

 

Den ekstraordinære generalforsamling for S/I Vallensbæk Havn afholdes tirsdag, den 3. juli 2018 kl. 19:00 

i VSK's klublokaler, Vallensbæk Havn. 

 
Den på den ordinære generalforsamling nedsatte projektgruppe omkring etablering af en ny stationær 
svingkran på Vallensbæk havn, har siden generalforsamlingen arbejdet med at etablere et endeligt 
projekt. Der udsendes i indeværende uge en kravspecifikation ud til tre udvalgte kranleverandører, 
som senest den 18. juni skal levere et samlet tilbud for etablering af en kranløsning. 
 
Projektgruppen arbejder med en række løsningsmodeller og optioner, som endeligt kan fastlægges og 
besluttes når alle endelige priser kendes.  
 
Nærværende indkaldelse har baggrund i projektgruppens ønske om at sikre en effektiv tidsplan, som 
gør det muligt at beslutte og afgive ordre på en kranløsning primo juli 2018.  
 
Projektgruppen har fortsat en forventning om at, det fastsatte kommissorium på 2.3 mio. kr. kan 
overholdes, men det kan endnu ikke udelukkes at dette beløb overskides. Såfremt de indkomne priser 
betyder at kommissoriet på 2.3 mio. kr. ikke kan holdes, afvikles nærværende Ekstraordinære 
Generalforsamling med det formål at stemme om af udvide budgetrammen eller valg af alternative 
løsninger som fremlægges af projektgruppen, således kommissoriet kan overholdes. Eksempelvis ved 
at vælge en 20 ton kran, i stedet for en 30 ton kran. 
 
Såfremt de indkomne priser er som vi håber og forventer, og kommissoriet kan overholdes, aflyses 
denne Ekstraordinære Generalforsamling, og projektgruppen vil benytte lejligheden til at orientere om 
den valgte kranløsning og projektet på mødet.  
 
Supplerende materiale udsendes senest 8 dage for afholdelsen af den Ekstraordinære 
Generalforsamling 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse og behandling af detailprojekt og priser på kranprojekt, samt afstemning omkring 

valg af løsningsmodel for etablering af ny stationær svingkran som besluttet på den ordinære 

General forsamling. 

 


