Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 393-8/2013

Møde nr.:

393-8/2013

Dato:

Onsdag den 28/8 kl. 19.00 på havnekontoret.

Tilstede:

Ole Simonsen VSK, Henrik Sydbo Hansen næstformand, Arne Larsen VSK,
Bjarne Lund Hansen VSD, Peter Linnet VSK, Jørgen B. Simonsen kasserer,
Jesper Lund, Havnefoged

Fraværende:

Henrik Borch, formand, Lennart Larsen VSK, Finn Larsen VBK, Wolfgang
Pohlentz VBK

Referent:

Henrik Sydbo Hansen

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

Godkendelse af dagsorden
Telte omkring havne kiosken
Regnskab/buget
Standardstativer
Eventuelt

28. August 2013
Henrik Sydbo Hansen
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Dagsorden

Referat

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

Ad 1. Godkendt med bemærkning om sent
udsendt referat. Fremover skiftes vi til at
skrive referat.

Ad pkt. 2 – Telte omkring Havnekiosken

Ad 2. Jesper har påtalt over for Havnekiosken, at kontrakten ikke tillader telte permanent opsat. Bestyrelsen er enig i at dette ikke
er kønt og nuværende aftale bør håndhæves.
Blomsterkummer placeret på arealet kunne
være en løsning.

Ad pkt. 3 – Regnskab og Buget..

Ad 3.
Jørgen (k) gennemgik regnskab til dagsdato.
Strandparken har taget størstedelen af omkostningerne til uddybningen.
Posten EL-anlæg omfatter pullerter, overvågning samt brikker.
Der er mindre aktivitet på tankanlægget i år.
På debitorer har vi flere penge udestående i
forhold til 2012. 6-8 st.k får vi aldrig hjem og
bør slettes fra listen
Faktura for arealleje udsendes fredag d. 29/8
BUDGET 2014
Jesper + Jørgen kommer med første oplæg til
budget, så vi har rammerne på plads.
Jesper kommer med forslag til bemanding
2014.
Bestyrelsen kommer med input/ideer til næste møde, så vi kan diskutere aktiviteter / investeringer 2014.

Ad pkt. 4 Standardstativer.

Ad 4.
Ole gennemgik løsningen. Spørgerunde gav
200 svar - 75% positive 25% ikke interesseret
- meget lidt brok!
Pt. 95 tilmeldte.
Vi køber ikke stativer til havnen i år.
Jesper orienterede, at nuværende forsikringer dækker det nye format for optagning og
at det bør være muligt med flere både på land
fremover.
Enstemmig bestyrelse vedtog, at vi går i
gang med det nye system.
Ole skriver input til nyhedsbrev til Borch
asap.
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Ad pkt. 5 Eventuelt.

Ad. 5.
Endnu engang blev der forespurgt på dispensation for større båd på en for lille plads
og evt. flytning af pæle. Tilladelse ikke givet.
Vi skal snart kigge på redningsstiger - Forslag velkomne.
En af VSK skolebåde har påsejlet en af broerne. Jesper tager kontakt ved evt. økonomisk udestående.
Næste møde Torsdag 3/10 - 19.00
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