Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn
Dato:

4. maj 2020 kl. 18:30 – ca. 21:00

Sted:

Virtuelt via Zoom

Deltagere:

Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Jørgen B. Simonsen, Per Møller
Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke, Bob Nørup

Afbud:

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.
Kassereren gennemgik det fremsendt tal. Pæleudskiftningen på knap 700.000 kr. kommer kun til at
påvirke resultatet svarende til den årlige afskrivning. Til gengæld påvirkes likviditeten, så vi ved
laveste niveau kommer til at ligge på godt 800.000 kr. (efter tilpasning af budgettet). For at
genopbygge den ønskede og hensigtsmæssige likviditetsreserve vil der også skulle ske tilpasninger
af budgettet til næste år.
Den mest markante ændring i det tilpassede budget er, at der ikke bliver lavet nogen større indsats
på landarealerne.
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 været strømsvigt forleden dag – kortslutning i et el-skab i VSK’s klubhus. Det lagde
hele havnen ned det meste af en dag. Havnens personale kunne konstatere, at skabet stod
åbent, da man fandt det.
 Kæderne på flydebroen ved E-broen var slidte, så da der var større både fortøjet ifm.
pælerenovering var resultatet, at samtlige pæle blev revet over. Per har sat øjeblikkeligt
udbedringsarbejde i gang, så der nu er lagt nye betonklodser og kæder.
 Der er godt og vel 5 dage tilbage i søsætningen, og der åbnes så småt for optagning. Også
udefra (Svanemøllen og Lynetten).
 Ordre på store stativer er givet, men udskudt til sommer. Og vi fastholder bestillingen trods
behov for besparelse pga. pæle.
 Der er udsolgt på alle havnepladser (bortset fra enkelte 0- og 1-pladser). Opsagte både
tages op snarest muligt, så vi kan skabe plads til nye både.
 Badhuset på Krabben har fået nyt tag.
 Der er stadig begrænsning på biladgang til havnen i optagningsperioden. Der har været
klager, men når der er dialog, så forstår de godt, hvorfor vi gør, som vi gør.
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5. Status på verserende sager
a. Sag med bådejer som uretmæssigt har haft sin båd på havnen.
i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.
Intet nyt siden sidst.
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.
Havneudvidelsen er nu sendt i høring fra Kystdirektoratets side med høringsfrist ultimo maj.
b. Covid-19 – status og nødvendige beslutninger
i. Oplæg: Status på havnen og driftssituationen
ii. Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltag forårsaget af Covid-19.
Havnen er udpeget som særligt overvåget område jf. politiet, hvor der kan nedlægges
opholdsforbud. Indskydere, der har gyldigt ærinde på deres både, skulle ikke være omfattet af et
sådant forbud.
Søstrene P er nu genåbnet.
Vi beder Jesper om at lægge info på hjemmesiden, om at vores toiletter er åbne for gæsteliggere.

c.

Afgørelse om tilbagebetaling af indskud for HK1883
i. Oplæg: Se mail-korrespondance vedlagt i separat bilag.
Bestyrelsen er enig om at stadfæste den beslutning, at praksis om tilbagekøb af pladser sker iflg.
takstregulativet, som Per allerede har meddelt til indskyderen.
d. Agterpæle på E-broen
i. Oplæg: Opfølgning på projektet efter seneste møde og status på udførelsen
ii. Oplæg: Finansiering: gennemgang af oplæg.
CG Jensen er forsinket i forhold til tidsplanen. Alle agterfortøjningspæle er sat, og man er ved at
fjerne de gamle pæle og springpælene, hvor der også skal slås nye pæle ned. Per har presset på og
forventer, at fjernelse af gamle pæle er færdig i morgen, så de kan køres bort til skrot. Med den
forlængede tidsplan forventes, at de er færdige på fredag.
Der forventes ingen forøgede omkostninger.
7. Emner til orientering og debat - efterretningssager
a. HARBA – Status på implementering
Terminalen til selvbetjening er klar. Systemet er også gjort klar, og Christian fra Harba har
gennemgået systemet.
Dermed er vi nu klar.
Overførslen er ikke helt på plads: Der er usikkerhed mht. om alle C5-data er på plads i Harba. Der er
bl.a. usikkerhed mht. nogle havnepladser. Per savner desuden nogle funktioner, som vi havde en
forventning om. Der er fx ikke gode søgemuligheder på pladsnummerne.
Det vil der blive fulgt op på – som en ønskeliste til fremtidig opdatering (gratis, men uden for vores
kontrol).
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Systemet undersøges nærmere. Hvis det er for utilfredsstillende, tager vi et møde med Christian fra
Harba.
Der skal bygges et lille halvtag til beskyttelse af terminalen, hvilket Per og Co. er obs på.

8. Eventuelt
- Næste møde: 1. juni 2020 kl. 17:30
- Vagtordningen blev vendt. Der har været en del tilfælde af hærværk: Brand, affald på både og ved
grillpladserne, forsøg på at antænde hynder etc. Spørgsmålet blev rejst, om vi bør tage kontakt til
SSP for at komme den utryghed til livs, som grupper af unge skaber.
Det skal her gentages, at hvis man oplever problemer – bliver utryg – så kan man ringe 114 og/eller
til vagtselskabet (se skilte på havnen). Søren tager kontakt til kommunen for at starte en dialog om,
hvordan vi kan samarbejde om at holde havnen som et sted, hvor der er rart at være for alle.
- Emner til nyhedsbrev:
- Søsætning
-
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