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Til:
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VSK, Henrik Sydbo Hansen, VBK, Arne Larsen, næstformand, Ulrik Klausen,
kasserer.

Afbud:
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Godkendelse af dagsorden
Budget 2012
Indretning af havnetorvet
Orientering fra formand og fra havnechefen

25. september 2011
Tommy Nordfalk

1

Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, dog således at pkt. 3 blev udvidet til også at
omfatte den seneste udvikling i sagen med lejeren af havnebutikken.

Ad pkt. 2 – Budget 2012
Udkast fra forretningsudvalg er allerede udsendt den
12.9.2011

Ad 2
Formanden gennemgik det fremsendte budgetforslag. Med bemærkning fra Henrik Sydbo Hansen om, at det budgetterede overskud (15.000
kr.) var for beskedent, blev budgettet godkendt.
Budgettet udsendes til indskydere og klubber senest ultimo oktober.

Ad pkt. 3 – Indretning af havnetorvet
Plan og beskrivelse fra havearkitekt er allerede fremsendt den 12.9.2011. Det foreslås, at gartnerarbejde
med etablering af plantebed mellem VSK og havnetorvet samt udtynding af eksisterende beplantning igangsættes. Resterende aktiviteter afventer udfaldet af voldgiftssagen.

Ad 3
Bestyrelsesmedlem Finn Larsen havde sammen
med lejeren af havnebutikken Søren Pehrson udarbejdet et tillæg til lejekontrakten. Finn Larsen
havde på forhånd fået bestyrelsens accept på at
undersøge muligheder for et kompromis med lejeren, dog ikke at indgå aftaler. Bestyrelsen måtte derfor med undren konstatere at han, uden
nogen form for forudgående aftale, eller anden
form for bemyndigelse, på vegne af bestyrelsen
allerede havde underskrevet aftalen, samtidig
med at indholdet i aftalen ensidigt begunstigede
lejer og pålagde havnen en række bebyrdende
omkostninger.
Bestyrelsen afviste aftalen i sin helhed.
Formanden oplyste at der samme dag havde
været afholdt et møde med borgmester Henrik
Rasmussen. Mødet havde været særdeles positivt. Indretning af et nyt havnetorv kunne sandsynligvis ske ved kommunens mellemkomst, ligesom det var tænkeligt, at der, også med kommunens mellemkomst, kunne etableres en ny lejekontrakt for havnebutikken.
Bestyrelsen hilste disse initiativer velkommen.
Bestyrelsen afventer herefter det formelle referat
fra mødet.
Voldgiftsagen fortsætter i øvrigt som planlagt.

Ad pkt. 4 – Orientering fra formanden og havnechefen

Ad 4
Uafhængigt af det i pkt.3 beskrevne var der indhentet tilbud fra et gartnerfirma om at omlægge
havnetorvet. Der er indhentet særskilt tilbud om
renovering af overfladerne på bådoplagsarealerne. En del af dette arbejde (ukrudtsbekæmpelse)
er allerede udført.
Der er indhentet (fornyet) tilbud fra Petri og
Haugsted om nedlægning af nyt kabel på Muslingen. Arbejdet igangsættes i løbet af oktober og
kan gennemføres uafhængigt af bådoptagningen.
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 15.
november kl. 19.00.
Generalforsamlingen 2012 holdes så vidt muligt
torsdag den 22. marts.
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