Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 384-13/2012

Møde nr.:

38-1/2012

Dato:

Torsdag den 26. april kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede:

Henrik Borch, formand, Finn Larsen, Peter Linnet VSK, Bjarne Lund Hansen,
VSD, Ole Simonsen, VSK, Henrik Sydbo Hansen, næstformand VBK, Ulrik
Klausen, kasserer, Ulla Hjortenberg VKKC, Wolfgang Pohlentz, VBK, Lennart
Larsen, VSK

Fraværende m. afbud:

Arne Larsen, VSK

Referent:

Tommy Nordfalk

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8

Godkendelse af dagsorden
Regnskab 2012
Oprensning af havneindløb
Kontrakt vedr. bådhåndtering
Klubmedlemskab
Regler og ressourceanvendelse
Videoovervågning af havnen
Eventuelt

29. april 2012
Tommy Nordfalk
Havnechef
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Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.
Som indledning til dette punkt foreslåes en præsentation
af den nye bestyrelse, herunder et særligt velkommen til
de to nytiltrådte medlemmer, Wolfgang Pohlentz, VBK
og Ole Simonsen, VSK. Den gældende forretningsorden
vil ligeledes blive gennemgået.

Ad 1
Der blev gennemført en præsentation af bestyrelsens medlemmer. Formanden gennemgik forretningsordenens væsentligste punkter. Formaden gjorde opmærksom på, at godkendelse af
referat sker via evt. bemærkninger til det udsendte referat senest en uge efter modtagelsen.

Ad pkt. 2 – Regnskab 2012
Regnskab pr. mødedatoen vil blive fremlagt på mødet.
Hovedproblemstillingerne er følgende: Kontingentprovenuet vil blive mindre end budgetteret. Der vil sandsynligvis blive en større udgift end budgetteret. Prisen for
nødvendig pæleramning er indtil videre ukendt. Renoveringen af havnetorvet bliver dyrere end forventet. Stærkt
reduceret efterspørgsel havnepladser med 200 ledige
pladser i Køge bugt Strandparks 4 havne, hvoraf de 40
er i Vallensbæk Havn. Foreløbigt er der stoppet for alle
ikke strengt nødvendige udgifter. Nærmere følger på
mødet.

Ad 2
Restancer udgør ca. 220.000 kr. Kontingentrammen er 28.000 kr. mindre end budgetteret. Indtægterne på salg af pladser er negativ med
23.000 kr. På disse præmisser, inkl. de i dagsordenen nævnte udgifter, var der enighed om at
holde igen på alle ikke-uopholdelige udgifter.

Ad pkt. 3 – Oprensning af havneindløb
Normalt oprenser vi 3.000 kbm sand hvert andet år. P.t
ligger der skønnet 20.000 kbm sand og med dybder
mellem 1.20 m og 2.80 m mod den autoriserede dybde
på 3.0 meter. Foreløbigt tilbud lyder på 59 kr. ex moms
pr. kbm. Alternativt tilbud er indhentet. Der kan ikke
etableres alternative løsninger i 2012, men i samarbejde
med Strandparken, Ishøj kommune og Ishøj Havn kan
det komme på tale i 2013. Baggrunden er at sandet
skylles væk fra stranden ved Brøndby og aflejres ud for
Vallensbæk/Ishøj og Strandparken er interesseret i at
flytte det retur. Nærmere følger på mødet.

Ad 3
Efter indgående drøftelse var der enighed om –
så vidt muligt - at oprense indenfor rammen på
3.000 kbm og at det skulle ske snarest muligt,
dvs med den entreprenør, der kunne komme
først, idet tilbudspriserne er næsten ens.

Ad pkt. 4 – Kontrakten bådhåndtering
Aftalen med Tåstrup Teltudlejning om krankørsel udløber med udgangen af 2012. Bestyrelsen skal principbeslutte om kontrakten skal fornyes. Mere følger på
mødet.

Ad 4
Med angivelse af nærmere konkrete elementer
principbesluttede bestyrelsen at forlænge kontrakten. Formand og havnechef drøfter emnet
med Taastrup Teltudlejning.

Ad pkt. 5 – Klubmedlemskab
Det tvungne medlemskab af en af havnens sejlklubber
er fastsat i havnens vedtægter. Såvel principielle som
konkrete forhold gør det nødvendig med en overordnet
drøftelse i bestyrelsen. Oplæg følger på mødet.

Ad 5
Punktet gav anledning til omfattende debat. Bestyrelsen besluttede på dette grundlag at indlede
en dialog med klubbestyrelserne om emnet.

Ad pkt. 6 – Regler og ressourceanvendelse
Uagtet den just overståede revision af havnens regelsæt, er der fortsat regler, hvis ikke-overholdelse ikke bliver påtalt/sanktioneret al den stund skadevirknningerne
ved ikke-overholdelse er fraværende. Spørgsmålet er
hvorledes der skal forholdes. Nærmere følger på mødet.

Ad 6
Det blev påpeget at en række af havnens regler
ikke blev efterlevet/sanktioneret, samtidig med,
at der ikke skete nogen skade derved, fx anvendelse af fjedrende fortøjninger. Bestyrelsen var af
den opfattelse, at et antal påbud burde omlægges til anbefalinger. Emnet tages op på førstkommende generalforsamling.

Ad pkt. 7 – Videoovervågning
Via VBK er der modtaget forslag om at etablere videoovervågning på havnen.
Næstformanden vil redegøre for forslaget.

Ad 7
Affødt af tyverier og sælsom færdsel om natten
blev det drøftet om der skulle indføres videoovervågning på havnen. En evt. overvågning vil i gi2

vet fald forudsætte en accept fra såvel Vallensbæk kommune som Vestegnens Politi. Der blev
ikke draget nogen konklsioner, men det blev besluttet at ændre lukketiden for bommen ved indkørslen fra 22.45 – 06.00 til 21.00 – 06.00, indtil
vier som et forsøg.
Ad pkt. 8 - Eventuelt

Ad 8
8.1. På forespørgsel oplyste havnechefen, at Q,
R og E broerne er ustabile ved hård sydlig vind.
Det skyldes primært bølgeskærmen på broerne.
8.2. Fremover vil der i nye kontrakter blive indført
et krav om betaling via PBS.
8.3. Stålpælene ved hjørnet af R-broen vil snarest blive malet hvide + molehovedet.
8.4. Muligheden for fotos af bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden blev nævnt.
8.5. Følgende møde række blev fastsat:
23. august 2012
19. september 2012
20. november 2012
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