Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 349-6/2008

Møde nr.:

349-6/2008

Dato:

Torsdag den 19. juni kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede:

Steen Hansen, formand, Bjarne Lund Hansen, VSD, Hans Joachim Carow,
VBK, Jens Cronval, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen,
VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Thomas Degel, VSK, Lennart Larsen, VSK, Ulrik
Klausen, kasserer, Tommy Nordfalk, havnechef.

Særlig indbudt:

Peter Ambs

Fraværende m. afbud:

Niels Andersen VSK

Referent:

Tommy Nordfalk

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat 348
Regnskab 2008
Havneudvidelse
Eventuelt

22. juni 2008
Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Dagsordenen indstilles godkendt.

Ad 1
Dagsordenen blev
behandlet først.

Ad pkt. 2 - Referat af møde 347-4/2008
Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på
mødet.

Ad 2
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 3 – Regnskab 2008
Der vil på mødet blive omdelt regnskab for perioden
1.1.- 17.6 2008.

Ad 3
Regnskab pr. 17.6 blev gennemgået. I det
bestyrelsen konstaterede at regnskabet var i
overensstemmelse med periodens budget, blev
regnskabet taget til efterretning.

Ad pkt. 4 – Havneudvidelse
Havnen mangler plads på land til fartøjer og havnen
skal sikre fremtidens udviklingsmuligheder.
I det
perspektiv blev der besluttet et skitseprojekt på
generalforsamlingen i marts 2007. Projektet har ikke
siden været i fokus på grund af arbejdet med
søsætningskajen, et arbejde som nu er afsluttet.
Undervejs er der sket en bearbejdning af det
foreliggende idegrundlag.
Det nu foreliggende skal havnebestyrelsen forholde sig
til.
Der foreligger tre separate projekter, alle på ide-niveau.
De beskrives kort nedenfor. Samtlige 3 projekter vil blive
nærmere gennemgået på mødet. Havnebestyrelsen
skal afklare, om der skal arbejdes videre med et eller
flere af disse projekter.

Ad 4
På baggrund af grundig redegørelse fra Peter
Ambs blev de opstillede muligheder drøftet i
detailler.
Efter debatten kunne der drages følgende
konklusioner:
- Der er generel tilslutning til
udbygningerne af havnen i form af
projekterne på M og P-broen.
- Der skal ikke etableres flere
havnepladser, men der kan etableres
erstatningspladser ved at forlænge Rbroen mod øst med flydebroer.
- Projektet med en komplet ny havneø
Søstjernen, var der ikke grundlag for at
fremme yderligere.
- Der var tilslutning til etablere en offentlig
zone cirka fra juniorhuset og til Biksen
og således at Krabben og Muslingen i
øvrigt afspærres med automatiske
bomme, som kun havnens indskydere
har adgang til.
- Biksen og legepladsen kan eventuelt
flyttes til det nye areal ved M-broen.
- Skal Biksen etableres i ny bygning
kunne det kombineres med en toetagersbygning, der også rummede
VBK’s klubhus for derved at frigøre
arealer
til
bådoplag
ved
søsætningskajen og ved VBK’s
nuværende klubhus
- Ved etablering af projekt M-broen kunne
man flytte VKKC’s adgang til vandet til
hjørnet af N-broen.

4.1. Projekt M-broen
Dette projekt bygger på, at M-broen flyttes mod nord.
Der kan opnås mellem 1.000 og 1.500 kvm, svarende til
20-25 fartøjer á 35 fod som gennemsnit.
Prisen ex. moms er 1.5 – 1.8 mio. kr. Stensætningen
genanvendes og der fyldes op med materiale fra
havnen, der så uddybes ved samme lejlighed. Byggetid
ca. 3 mdr.
Fordelene ved dette projekt er især, at der skaffes plads
til store både umiddelbart overfor søsætningskajen. Der
bygges på et område med ringe vanddybde, ca. 1.5
meter. Ligeledes skabes der parkeringspladser, der hvor
der er mest brug for det. Der åbnes også mulighed for at
Biksen flyttes over på arealet, således at Biksens
nuværende areal bruges til fartøjer i stedet.
Ulemperne er at der er lidt ubalance mellem prisen og
kvadratmeterforøgelsen, og at VKKC ikke kan have sin
kajakpolobane liggende hvor den ligger nu.
4.2. Projekt P-broen
Havneø Muslingen udvides ved at flytte stensætingen

godkendt.

Pkt.

4

blev

På disse præmisser udarbejdes der et
Nyhedsbrev, som udsendes i slutningen af juni
og med indkaldelse af indskydermøde i
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ud til en linie, trukket fra Dykkerhuset, gennem knækket
på P-broen og til plads 9 på Q-broen. Der kan opnås
mellem 2.000 og 2.500 kvm, svarende til 40-45 fartøjer
á 35 fod som gennemsnit.
Prisen ex. moms er ca. 2 mio. kr. Stensætningen
genanvendes og der fyldes op med materiale fra
havnen, der så uddybes ved samme lejlighed. Byggetid
ca. 3 mdr.
Fordelen ved dette projekt er at der skaffes flere
kvadratmetre og til billigere stykpris. Der bygges på et
område med beskeden vanddybde, ca. 2-2.5 meter. Der
åbnes mulighed for en ny søsætningskaj ved R-broens
begyndelse (ikke med i prisen), ligesom man kan
forlænge R-broen mod øst (ej heller med i prisen) ved
hjælp af flydebroer og flytning af bølgebryderen ved Ebroen og dermed skabe et bassin mellem Q-broen og
forlængelsen af R-broen.
Ulempen ved dette projekt er at der nedlægges 9
pladser på P-broen og 9 pladser på Q broen. Det er ikke
noget problem at finde erstatningspladser, hvis R-broen
forlænges.

slutningen af september.

4.3. Projekt Søstjernen
Dette projekt er baseret på bygningen af en helt ny
havneø, som tidligere skitseret. Her vil der kunne opnås
mellem 5.000 og 7.500 kvadratmetre. Prisen er anslået
til 13-14 mio kr. og byggetiden til 12 mdr.
Projektet er lidt mere detailleret beskrevet i vedhæftede
notat.
Fordelen ved dette projekt er, at der skabes rigeligt med
plads, der er mulighed for erhvervsaktiviteter i større stil
og der er sikret fremtidige udviklingsmuligheder i enhver
henseende.
Ulempen er, at det meget kostbart og vanskeligt at
finansiere, byggesagsbehandlingen er langvarig og
besværlig og der bygges på en ellers attraktiv
vanddybde på 4-4.5 meter.
Det er hensigten at havnebestyrelsen konklusioner skal
beskrives i et Nyhedsbrev, som sendes ud inden
sommerferien og som samtidig er indkaldelse til et
uformelt medlemsmøde om emnet til afholdelse i
september.
Ad pkt. 5 – Eventuelt
De 3 næste bestyrelsesmøder foreslås afholdt således:

Ad 5
5.1. Kommende bestyrelsesmøder
21. august
16. september
16. oktober
5.2. Kajakpolobaner.
Havnebestyrelsen var indstillet på at VKKC’s
kajakpolobaner kunne gøres permanente efter
nærmere aftale om placeringerne, og at det
kunne ske vederlagsfrit.
5.3 Sejladshindring
Sten(ene) sydvest for indsejlingen afmærkes
med en gul bøje snarest.
5.4. Adgangskort
Adgangskortsystemet er ved at løbe tør for
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numre/adgangskort. Emnet tages op ved
budgetlægningen.
5.5. Jollebroen
Thomas Degel efterlyste en snarlig reparation af
flydebroen ved jolle rampen.
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