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INTERNAL 

Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn 

Dato:  3. maj 2021 kl. 17:30 – ca. 21:00 

Sted:  VBK’s klublokale 

Deltagere:  Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Per Møller Sørensen, Søren Bo 

Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke, Bob Nørup 

Afbud: Jørgen B. Simonsen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagorden 

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Økonomi og budget 

 

i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2021 - udsendes af 

kasseren inden mødet.  

Kassereren havde fremsendt de aktuelle regnskabstal, som kort blev gennemgået. Der var ingen 

bemærkninger til tallene.  

 

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 er 5 officielle søsætningsdage tilbage. Til dato har der været 70 aflysninger og 1 

udeblivelse.  

• Havnens venteliste ligger stadig på 2-300 i forskellige kategorier. Ca. 80% er kategori 4 og 

5.  

• Trailerpladsen er blevet udvidet, og antallet af trailerbåde er således vokset.  

• Personalet har været ude og pejle vanddybder ved de nyanlagte broer (især K-broen), og de 

lever ikke op til de dybder, der blev lovet i forbindelse med planlægning af projektet. Der skal 

nok lægges noget afmærkning.  

• Vi får en regning fra CG Jensen på ekstra-arbejder på ca. 35.000 kr. Det afspejler, at der er 

sket modregninger, idet de samlede udgifter har været ca. 100.000 kr. 

• Der har været nogle påkørsler af pullerten igen, som er sendt til forsikringen til 

sagsbehandling. 

• Vedligeholdelsesplan for området udsendes til bestyrelsen og tages på som punkt til næste 

møde. 

• Der har været en forespørgsel om tilladelse til at montere afskærmning mellem to båse. 

Umiddelbart afvist, hvilket bakkes op af bestyrelsen. 

• Vi skal have afsluttet søsætningen, hvorefter vi vender tilbage til normalen. Vores 

havnemedhjælper vender snart tilbage fra barsel.  

• Opfordring til ikke at placere stativer ud for gennemgange til broerne.  
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• Efter succesrig indsats for at påføre hjemhavn på bådene blev havnens personale opfordret 

til at gøre en ekstra indsats for at håndhæve reglen om fjedrende fortøjninger. Skal 

medtages i næste nyhedsbrev (det skal tjekkes, at den findes). 

 

5. Status på verserende sager 

i. Intet at bemærke. 

- 

6. Beslutningssager 

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

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

ii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen. 

Projektet er nu afsluttet, og derfor fjernes det fra fremtidige dagsordener. Der udestår lidt uddybning, 

men ellers afsluttet.  

Vedr. havnebadet, så påtager formanden sig opgaven at henvende sig til kommunen for at få 

løbende opdateringer om fremdriften i byggeriet af badestationen, som videreformidles til 

bestyrelsen. 

 

b. Covid-19 – status og nødvendige beslutninger (fast punkt) 

i. Oplæg: Status på havnen og driftssituationen 

ii. Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltag forårsaget af Covid-19. 

Vi fortsætter med hidtidig praksis med betjening gennem vinduet.  

 

c. Sag vedr. opsagt bådejer og overdragelse til SKAT 

i. Oplæg: Opfølgning på sagen efter seneste bestyrelsesmøde. 

ii. Oplæg: Se vedlagte mail fra advokat Bjarke Jochumsen. 

Vi følger advokatens indstilling: Båden tages på land hurtigst muligt, så vi kan udleje/sælge pladsen 

og sikre, at båden ikke får skader under vandlinjen, så den synker/alternativt pludselig sejles væk. 

 

 

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager  

a. HARBA – Status på implementering (fast punkt) 

Kranmodulet har været anvendt til søsætning. Ellers sker den fulde indfasning i juni måned. Vigtigt at 

kommunikationen koordineres i god tid! 

 

 

b. Opmåling af pladser … fortsat fra forrige møde 

i. Oplæg: Der er foretaget opmåling af pladser på E-broen for at kunne verificere, 

hvad der er noteret i C5, og hvad der reelt er målene. 

ii. Oplæg: Per har udarbejdet oplæg til ny definition af pladser, som vil lette 

administrationen og gøre det enklere at administrere og måske give bedre 

udnyttelse af havnen. 

John fremlagde et oplæg, som byggede på de principper, vi diskuterede på sidste møde. 

Bestyrelsen var enig om principperne bag oplægget. Enkelte detaljer – så som spørgsmålet om 

indskud og bredde – blev ændret.  

Per udfærdiger til næste møde et mere specificeret regelsæt til godkendelse. Det skal siden 

fremlægges på generalforsamlingen 2022. Det betyder, at vi fremlægger det på det næstkommende 

dialogmøde. 
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c. Etablering af vaskeplads samt renovering af den eksisterende sandfang/olieudskiller mv. 

i. Oplæg: Status fra arbejdsgruppe. 

Som aftalt på sidste møde, undersøger bestyrelsesmedlemmerne, hvordan andre havne har løst 

udfordringen. 

 

d. Faktureringsflow 

i. Oplæg: Opfølgning fra arbejdsgruppe. 

Per og Heidi har drøftet opgaven, og de ønsker, at havnekontoret håndterer fakturaerne, og 

kassereren kontrollerer dem. Bestyrelsen opfordrer til at komme med et oplæg.  

De har også ønske om at skifte over til et bogholderisystem, der spiller sammen med Harba.  

Forventning om at arbejdsgruppen træder sammen før næste b-møde. Per indkalder gruppen, der 

iflg. februar-referatet består af: Dennis, Bob, Jørgen, Jan og Per. 

 

e. Opdatering af hjemmeside 

i. Oplæg: Opfølgning på arbejdsgruppe. 

ii. Oplæg: Der er udarbejdet oplæg til ny hjemmeside struktur og design. Det er muligt 

at se hjemmesiden her: https://m-o-m.dk/clients/vhkb/ 

Der skal planlægges et møde med firmaet, hvor den nye hjemmeside gennemgås. Enighed om at 

oplægget løser en del funktionsmæssige behov. Det visuelle er lidt udfordret, så her er der 

muligheder for forbedring. 

Vi har fået tilbud om at få udarbejdet en brochure om havnen (gratis – annoncebaseret) med bl.a. 

luftbilleder etc. Per har møde med vedkommende i næste uge. Forudsætning for at brochuren bliver 

til, er at han finder annoncører. 

 

f. Renovering af Servicebygning på Muslingen 

i. Oplæg: Behandling af oplæg udarbejdet af Dennis 

Dennis har lavet et udbud baseret på forskellige grader af ombygning, som skal sendes i udbud.  

Herefter gik bestyrelsen ud og besigtigede huset. Videre drøftelse næste møde. Også enighed om at 

vente med projektet til vintersæsonen.  

 

8. Eventuelt  

 

- Næste møde den 7. juni 2021 kl. 17:30 

- Havnens dag er også aflyst i år pga. covid-situationen. 

 

- Emner til nyhedsbrev: 

- Fortøjninger – se punkt 4. 

 

https://m-o-m.dk/clients/vhkb/

