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Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn 

Dato:  6. april 2020 kl. 18:30 – ca. 21:00 

Sted:  Online via Zoom 

Deltagere:  Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Jørgen B. Simonsen, Per Møller 

Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke,  

Afbud: Bob Nørup 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt 

 

3. Økonomi og budget 

i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2020 - udsendes af 

kasseren inden mødet. 

Der har været problemer med udsendelse af NETs opkrævninger, hvorfor godt 140 opkrævninger er 

sendt ud pr. mail. Det kan betyde, at der er flere restancer. Havnekontoret sender derfor – sammen 

med påmindelser om søsætningerne – påmindelse om, at der ikke søsættes, med mindre man har 

betalt.  

Der er allerede 2 sæsonlejere, hvilket tegner godt. 

 

4. Status på havnen 

i. Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og 

kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra 

tidligere møder. 

Der har pt. været 4 søsætningsdage (36 både), 2 udeblivelser og 27 afbud. Det er flere end sidste 

år, hvilket er bekymrende. Nogle aflysninger kan tilskrives Corona-udbruddet. Der har været enkelte 

indskydere, der har haft svært ved at hold behørigt afstand. Der er nu indkøbt trøjer, der markerer, at 

der skal være afstand. Det har hjulpet. Kæmper også lidt med tilskuere. 

Der er nu blevet uddybet, og det afmærkede område er mellem 3,1 og 3,5 m. Dog har de ikke turdet 

sejle helt tæt på molehovederne. Et par meter fra molehovederne, er der målt 2,6 m.  

Der har været to påkørsler af hovepullerten.  

Der er blevet skiftet kryds på flere broer. Boltene i krydsene er i så dårlig forfatning, at vi nok skal 

have skiftet alle.  

Den nye vejrstation er nu i drift, og der arbejdes på at få den integreret på hjemmesiden. Vi venter 

opgradering af abonnementet, men det kræver, at vi får vores betalingskort, der skulle være på vej. 

Integration på hjemmesiden er i gang.  

Der har været tyverier på flere af bådene. Sagen er meldt til politiet. Det kan konstateres, at politiet 

har øget fokus på havnen.  

Der er rigtig mange besøgende på havnen, og mange unge mennesker bruger havnen. Første 

hærværk har fundet sted. Der er nok behov for, at vagtrundering sættes i gang tidligere. Det var der 

enighed om i bestyrelsen. 
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Servicebygningsrenovering: Der er rykket for tidsplaner, men der kommer ikke rigtig noget retur.  

De pæle, der skal rammes, er leveret i dag. Vi venter på opstartsdato for pælerammer. Går i gang, 

så snart det kan lade sig gøre. 

Der er 10 efterladte både, som vi har fået vurderet, så de kan sælges og så vi kan sælge pladserne.  

Der er en større båd, hvor vi har været i dialog med Skat, der har en pantefoged på.  

Vi har fået en henvendelse fra et konsultentfirma, der har kursusbåde rundt om i verden. En af disse 

får Vallensbæk som hjemhavn. Den er på vej hjem fra Spanien via Tyskland, hvor vi er i dialog med 

politiet vedr. håndhævelse af corona-regler.  

 

 

 

5. Status på verserende sager 

a. Sag med bådejer som uretmæssigt har haft sin båd på havnen. 

i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen. 

Vi har modtaget et brev fra Østre Landsret, der meddeler, at sagen er udsat på ubestemt tid pga. 

corona. 

 

6. Beslutningssager 

a. Havneudvikling i samarbejde med Vallensbæk Kommune (fast punkt) 

i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring udvikling af havnen. 

ii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen - der foreligger 

ingen nødvendige beslutninger. 

Der er ikke sket nyt siden sidste møde.  

 

 

b. Covid-19 – status og nødvendige beslutninger 

i. Oplæg: Status på havnen og driftssituationen 

ii. Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltage forårsaget af Covid-

19. 

Se punkt 4 vedr. søsætning. Ellers har bestyrelse og personale truffet de nødvendige 

foranstaltninger. Der bliver rettet henvendelse og henstillet til brugerne af grejhusene om ikke at 

samles i disse. (Søren) 

Vi tager desuden kontakt til kommunen og politiet (Per) for at gøre opmærksom på voldsom trafik på 

havnen. Gerne med ekstra skiltning om at holde ekstra afstand. 

  

 

c. Agterpæle på E og Q broen 

i. Oplæg: Det viser sig desværre, at de agterpæle, som er etableret på ydersiden af E 

og Q broen for ca. 15 år siden, er i så ringe stand, at de alle er i fare for at knække. 

Godset i stålpælene er forholdsvist tyndt og flere steder tæret helt igennem. Der er 

derfor akut behov for, at der tages stilling til, hvad der skal gøres for at sikre disse 

pæle, samt der skal besluttes, om pladserne overhovedet er forsvarlige at bruge, 

inden dette er udbedret. 

ii. Oplæg: Per indhenter mulige løsningsmodeller og priser, som præsenteres på 

mødet. 

Der var enighed om, at der skal handles hurtigt for at løse dette akutte problem. Så snart det er 

relevant, indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
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Der skal sendes information ud til bådejere, der ligger på det berørte pladser. Denne info suppleres 

med løbende opdateringer om aktiviteter. 

Så vidt muligt skal der anvises til alternative pladser. Der arbejdes med to forskellige løsninger for 

udbedringer, og vi afventer tilbud for reparation. Dennis forhører sig hos sin bror i Rødvig, hvor man 

har haft samme problem, om hvordan de gjorde.  

Per forhører sig hos Rambøl, om hvordan de kunne overse problemet i forbindelse med 

gennemgang af havnen.  
  

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager  

a. Fastlæggelse af temaer for bestyrelsesseminar 2020  

i. Oplæg: Bestyrelsen beslutter hvilke temaer der skal søges belyst på seminaret. 

ii. Oplæg: Fastsættelses af dato. 

Udskydes til efter corona-krisen. 

 

b. Forespørgsel fra Dansk Handicap Vallensbæk (DHV) vedr. Havnens Dag 

i. Oplæg: Se særskilt mail fra Jan Hvitfelt 

Forespørgslen sendes videre til arbejdsgruppen, så hele Havnens Dag kan gøres mere handicap-

venligt.  

Opfordring fra havnefogeden om, at VSK går med ind i arbejdsgruppen.  

 

c. HARBA – Status på implementering 

Arbejdet skrider frem som planlagt. 

 

 

8. Eventuelt 

- Næste møde: 4. maj 2020 kl. 17:30 

 

- Emner til nyhedsbrev: 

 - Søsætning 

-  


