Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Indkaldelse 372-9/2010

Møde nr.:

372-9/2010

Dato:

Mandag den 22. november kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede:

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

Fraværende m. afbud:

Ulla Hjortenberg VKKC,

Referent:

Tommy Nordfalk

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

Godkendelse af dagsorden
Forretningsorden
Økonomi
Bådhåndtering

18. december 2010
Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Nærværende dagsorden er opstillet efter regelsættet
omtalt i bilaget til pkt. 2.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 – Forretningsorden
Der vedlægges forslag til ny forretningsorden, jfr. drøftelserne på mødet i oktober. Der vedlægges endvidere
kopi af den senest besluttede forretningsorden.

Ad 2
Efter mindre redaktionelle ændringer blev forretningsordenen godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

Ad pkt. 3 – Økonomi
Status primo november vil blive gennemgået på mødet.

Ad 3
Status viste et lidt for stort underskud, idet nogle
anlægsomkostninger var optaget som drift. Disse
poster flyttes og afskrives efter gældende regler.
På disse præmisser tegner der sig et resultat på
årsbasis, som vil ligge mellem et 0-resultat og et
underskud på 100.000 kr. Status blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4 – Bådhåndtering
I forlængelse mail udsendt søndag, hvor i det meddeleles at Arbejdstilsynet tilkendegiver, at havnen skal ”effektivt afspærres” når der køres med mobilkran, skal det
afklares, hvordan den fremtidige bådhåndtering skal
være.

Ad 4
Efter grundig drøftelse blev forretningsudvalget
anmodet om at undersøge de praktiske alternative muligheder for bådhåndtering, og med tilhørende økonomiberegninger.
Der skal afklares om havnen skal skifte til fremmede vognmænd, eller om havnen skal investere i standardstativer + transportvogn, og om denne løsning skal indføres etapevis, eller på en
gang. FU skal ligeledes undersøge de forskellige
former for standardstativer og ditto transportvogne, der findes på markedet p.t.
Der skal foreligge en indstilling til bestyrelsen på
næste møde, som holdes: 10. januar 2011 kl.
19.00.
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