Opsamling fra dialogmøde for Vallensbæk Havn den 19. november 2020
Dialogmødet startede kl. 18:30.
Årets dialogmøde blev afholdt virtuelt på internettet på grund af Covid-19 forsamlingsforbuddet, så det var
med nogen spænding, at der blev åbnet for mødet. Det var derfor en fornøjelse at kunne konstatere, at
fremmødet cirka var på niveau med tidligere år, lige over 50 indskydere var ’mødt’ op og deltog i dialogen.
Sammen med dette korte resumé af dialogmødet er fremlagt den præsentation, som blev gennemgået på
mødet. Præsentationen kan findes på Vallensbæk Havns hjemmeside.
Velkomst ved formand Søren Bo Christiansen, hvor mødets rammer, formål og emner blev
gennemgået, herunder procedure for indlæg, mundtlige/skriftlige via chat.
Emner:








Introduktion til Harba
Status på landudvidelsesprojektet
Tryghed og overvågning på havnen
Landarealer
Deposita i havnen
Langsigtet plan for havnen
Andre aktuelle emner og åben dialog om alt det andet!

Introduktion til Harba
Formålet med indførelse af nyt havneadministrationssystem blev gennemgået:
Christian Elkrog fra Harba gennemgik den del af Harba, som alle indskydere kan benytte til at
opdatere egne stamdata. Harba vil være tilgængelig via havnens hjemmeside.
Spørgsmål:
Vil man evt. kunne tage et foto og SMS’e dette til havnekontoret for betaling af el (fra de
blå kabler)?
Svar: - Det er pt ikke muligt, men det kommer.
Bådoptagninger i september, "nedgangsvejene" til broerne blokeres, kan det gøres bedre?
Svar: Havnefogeden tager det med i sine planer.

Landudvidelsesprojekt:
Status for projektet blev fremlagt og herunder også, hvordan projektet gennemføres og mulige gener for
havneindskyderne.

Tryghed og overvågning på havnen
Havnen nuværende sikkerhed og overvågning blev præsenteret.

Spørgsmål:
Jeg er ny bådejer på N-broen og har nogle søndage ved frokosttid bemærket personer på
bænkene, som ryger joints.
Svar: Ring meget gerne til politiet på 114, de har næsten ikke nogen anmeldelser og modtager
gerne.
Det vil være dejligt, hvis alle lamper på stier og broer virkede.
Svar: Havnefogeden følger op på dette.
Jeg har bemærket uvedkommende (ikke indskydere), som i sommermånederne har holdt picnics
ude på broerne, - til gene, når bådejere skulle forbi med grej osv. Kan der evt. opsættes skilte,
som forbyder dette?
Svar: modtaget
Jeg efterlyser penge fra kommunen til flere offentlige toiletter. Det er et stort problem, især ved
Søstrene P’s fredagskoncerter, hvor publikum tisser m.m. alle steder.
Svar: Havnen har klaget til kommunen og Søstrene P.
Jeg forstår havnens ønske om at gøre den "lækker" med borde og bænke osv., men vil
gøre opmærksom på, at der ved The Cottage i Nordsjælland blev ødelagt et hyggeligt
miljø, idet uvedkommende kom med egne engangsgrille og IKKE ryddede op efter sig.
Svar: bestyrelsen er opmærksom på denne udfordring.

Landarealer
Hvad ønsker indskyderne?
Spørgsmål
Der ønskes skilte med forbud mod ophold på broerne.
Svar: overvejes.
Hvad sker der mht. autocampere?
Svar: pt. Ingen konkrete planer.
En forbedring af værkstedet vil være fint.
Svar: værkstedet er "bruger-drevet", dvs. disse skal selv sørge for værktøj, orden osv.
Kan der arrangeres et sted, hvor man kan afmontere et ror, så indskydere IKKE graver hul i landarealet?
Svar: god ide, vi kigger på det.
Gør havnen attraktiv for autocampere, fjern evt. noget grønt, så de får en bedre udsigt.
Svar: det overvejes.
Hvad er situationen med stativer til både over 18 t?
Svar: Der er ankommet 2 stativer, som er i brug.
Kommer der flere små opbevaringsrum?
Svar: ikke før forsøgsperioden på 2 år er overstået, dvs. om ca. 1 1/2 år.
Kan man få bedre "transportmuligheder" for grej til bådene? (Nye og bedre trillebøre)
Svar: vi kigger på det.
Kommentar:
Fliser vil være dejligt.
Brug evt. skærver.
Der er ukrudt på jollepladsen.

-

Flere kameraer vil være fint, mere skiltning.
En generel udbedring vil være fint, SF-sten eller skærver.
Lad os ikke få for mange forbudsskilte.

Deposita i havnen
Oplæg til dialog blev fremlagt og deltagerne bedt om input.
Havnen har 1 million kroner stående "til ingen nytte". Bestyrelsen ser gerne en anden måde at
fordele udgifterne retfærdigt, f.eks. en slags brugerbetaling. Hvad siger indskyderne?
Spørgsmål:
Ønsker bestyrelsen, at man betaler hvert år?
Svar: det er en mulighed.
Mastehuse, en årlig leje?
Svar: det er en mulighed.
Hvis der indføres brugerbetaling, nedsættes havnekontingentet så?
Svar: vi kigger på alle muligheder.
Kommentar:
Alle bør betale til vedligeholdelse, ikke kun indskydere. Bruger man, betaler man til drift m.v.
Det er OK med en brugerbetaling på pullert og mastehuse m.v.
Pas på ikke at gør ikke havnen til en købmandsbutik.
Hold kontingentet nede og lad os evt. få lidt brugerbetaling.

Langsigtet plan for havnen
Bestyrelsens oplæg til en langsigtet plan for havnen blev fremlagt.
Spørgsmål:
Uddybning af havnebassin forskellige steder – særligt mellem P og Q.
Svar: vi kigger på det.
Hvordan er stativlejen prissat?
Svar: stativlejen er fastsat, således at lejen dækker indkøbsprisen for stativet med en 20ørig afskrivningsperiode.
Kommentar:
Indskyder ønsker bedre info angående optagning, så alle nye som gamle fik en god oplevelse
angående bådhåndtering
Ros til Heidi
Bedre skiltning af pladsbredde samt ledig/optaget.
Dialogmødet sluttede kl. 20:30.

