Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 370-7/2010

Møde nr.:

370-7/2010

Dato:

Mandag den 27. september kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede:

Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Hans Carow, VBK, Henrik
Borch, VSK, Lennart Larsen, VSK, Peter Linnet, VSK,
Bjarne Lund Hansen, VSD

Fraværende m. afbud:

Jens Cronval VSK,

Referent:

Tommy Nordfalk

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

Godkendelse af dagsorden
Budget 2011-15
Biksen – drøftelse af status
Mulig misligholdelse af havnekontrakt
Bordet rundt

10. oktober 2010
Peter Ambs
Formand

Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Dagsordenen indstilles godkendt. Bemærk at det tidligere møde 370 blev aflyst.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Budget 2011 - 2015
Der henvises til tidligere fremsendt oplæg fra formanden. Budgetforslaget indstilles godkendt.

Ad 2
Der blev omdelt nyt udkast til budget, indeholdende korrigerede belægningsprocenter på de
respektive pladskategorier, og med justering for
de flere og flere havnepladser, hvor der kun betales halvt havnekontingent, fordi indskyderne
ikke har båd.
Udkastet blev taget til efterretning med bemærkning om, at det behandles på ny på mødet den
25. oktober, hvorefter det offentliggøres som forslag.

Ad pkt. 3 – Biksen
Status for sagen vil blive gennemgået på mødet.

Ad 3
Med henvisning til modtagne yderligere oplysninger om branchekundskab og soliditet, besluttede
bestyrelsen at godkende Forlaget Vallentin Aps
som ny lejer af havnebutikken. Der udarbejdes
allonge til den gældende kontrakt.

Ad pkt. 4 – Mulig misligholdelse
Politiet har under en ransagning fundet narkotika i en
båd. Bestyrelsen skal forholde sig til, om pågældendes
kontrakt skal ophæves som misligholdt. Nærmere følger
på mødet.

Ad 4
En indskyder havde lånt sin båd ud til sin broder,
der så havde benyttet båden til oplag af narkotika. Pågældende var blevet anholdt, fremstillet og
dømt dagen efter. Indskyderen var derimod ikke
indblandet. Bestyrelsen besluttede at det passerede forhold skulle påtales overfor indskyderen
således at fremtidige hændelser ville kunne få
konsekvenser for kontraktsforholdet.

Ad pkt. 5 – Bordet rundt

Ad 5
5.1. Havnechefen oplyste at firmaet Stemas ville
stille en teleskoplæsser til rådighed nogle dage
med henblik på at afprøve den som stativflytter.
5.2. Formanden orienterede om møde 31.8 med
kommunens nye borgmester, Henrik Rasmussen. Borgmesteren havde fået forelagt den besluttede skitseplan for havnens udvikling. Borgmesteren havde givet udtryk for velvilje overfor
planen. Spørgsmålet om VKKC’s ekspansion og
ditto arealbehov på vandet var også blevet drøftet, herunder evt. bidrag til areal leje fra kommunens side. Borgmesteren havde i øvrigt, som sin
forgænger, erklæret sig enig i den besluttede afviklingsordning for helårsbrugere.
5.3. Havnechefen orienterede om problemer
med at skaffe faktura for udført asfaltarbejde.
Revisoren er sat på sagen.
5.4. Ulla Hjortenberg spurgte om muligheden for
trailerparkering for VKKC’s trailere.
5.5. Lennart Larsen spurgte til forholdet mellem
kranfører og anhugger.
5.6. Bjarne Lund Hansen spurgte til beslutningen
om bomme på de to havneøer. (De er ikke principbesluttet og derfor heller ikke budgetsat).
5.7. Formanden varslede en drøftelse på næste
møde d. 25. oktober om bestyrelsesarbejdet.
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