Vallensbæk Havn - Nyhedsbrev - Januar 2016
Først og fremmest ønskes i alle et rigtigt godt nytår og hermed det første nyhedsbrev for 2016.

Sagen omkring Jesper Lund
Som nævnt i forrige nyhedsbrev er sagen overdraget til Politiet og de har efter første gennemgang
fundet grundlag for tiltale. Tidshorisonten for behandlingen af en sådan sag er ukendt på
nuværende tidspunkt.
Anmeldelsen omfatter misbrug af havnens midler i forskellige former. Således er der anmeldt et
større beløb i sagen men dette får ingen umiddelbar påvirkning for havnens daglige finansielle
drift, da vi har en generel sund økonomi.
Når der falder en dom i sagen vil vi naturligvis søge assistance til at inddrive det udestående beløb
Ligeledes har vi taget foranstaltninger til at tilbageholde løn/feriepenge, for ligeledes at minimere
risikoen for tab.
I forbindelse med ansættelse at næste havnefoged, introducerer vi en række procedurer for
hvordan kontanter og betalinger håndteres for at imødekomme en lignende situation i fremtiden.

Næste havnefoged
Der har generelt været god interesse for stillingsannoncen og igennem december har vi
gennemført samtaler med en række kandidater. Således har vi på nuværende tidspunkt et par
gode kandidater og er i gang med de sidste forhandlinger. Bestyrelsen forventer at der er ansat ny
havnefoged pr. 1. marts.

Bom system
Der er konstateret unormal drift på bommen ved VKKC/VBK idet den ikke lyser grønt når bommen
er kørt ned. Fejlen er meldt til leverandøren, og vi afventer service.

Søsætning af store både
Der er lavet en aftale med Hundige Havn om at leje deres store bådvogn i 2 gange 2 dage i foråret,
så vi kan søsætte de både, der er så store, at de ikke kan flyttes med vores egen vogn.
De 2 perioder er allerede nu aftalt til tirsdag og onsdag d. 12. og 13. april samt d. 10. og 11. maj.

I et kommende nyhedsbrev vil vi orientere om hvornår, vi starter reservation af søsætningstider,
men sæt allerede nu de 4 mulige datoer i jeres kalender.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 1. marts i VSK klublokaler. Samtidig gør vi
opmærksom på at fristen for forslag til behandling på generalforsamlingen er 15. januar

Med venlig hilsen
Havnebestyrelsen

