Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Referat 396-12/2013

Møde nr.:

396-12/2013

Dato:

Tirsdag den 17/12-2013 kl. 19.00 på havnekontoret.

Tilstede:

Henrik Borch formand, Henrik Sydbo Hansen næstformand, Jørgen B. Simonsen kasserer, Ole Simonsen VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, Peter Linnet
VSK, Lennart Larsen VSK, Wolfgang Pohlentz VBK, Finn Larsen VBK

Fraværende m. afbud:

Arne Larsen VSK, Sune Hedegård VKKC

Referent:

Henrik Borch

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

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat
Havnekiosken
Status på mobilstativer
Mulighed for WiFi på havnen
Nyhedsbreve
Eventuelt
Næste møde

18. Januar 2014
Jesper Lund
Havnefoged
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Dagsorden

Referat

Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden og
opfølgning på sidste mødes referat

Ad 1.
Dagsordenen blev godkendt. Opfølgning på sidste møde:
Tilbud vedr. overdækning af materielgården er bestilt fra to
leverandører. Opdatering af havnebeskrivelsen for Vallensbæk Havn i relevante medier er under opdatering. Der
mangler stadig at blive redigeret oplysninger på havnens
egen hjemmeside. Det drejer sig om siden med besejlingsforholdne der skal opdateres.

Ad pkt. 2 – Havnekiosken.

Ad 2.
Der er indsendt et forslag om udbygning af Havnekiosken
fra lejer Søren Pehrsson. Bestyrelsen drøftede forslaget og
besluttede, at indgå dialog med Vallensbæk Kommune omkring forslagets udformning, lokalplaner mv. Jesper og Henrik tager dette med på et kommende møde med borgmesteren og relevante udvalgsfolk. Det blev endvidere besluttet,
at indkalde Søren Pehrsson til møde efter mødet med
kommunen, for at få fremlagt udbygningsplanerne og høre
om den fremtidige strategi for Havnekiosken.

Ad pkt. 3 – Status på mobilstativer.

Ad 3.
Status på mobilstativerne er, at der er leveret 147 stativer
og der er 137 i brug. LP Yacht har ønsket, at have 10 stativer på lager i øst Danmark, til deres kunder herovre. Det er
uden omkostning for havnen, at have disse stativer stående.
Leasing kontrakten foreligger underskrevet inden nytår.

Ad pkt. 4 – Mulighed for WiFi på havnen.

Ad 4.
Ole spurgte til muligheden for, at få genindført trådløst netværk på havnen. Vi har haft det før, men teknikken svigtede
og dækningen var dårlig, så det blev nedlagt. Der er kommet strengere krav til udbydere af trådløst netværk som kan
tilgås offentligt, og der var i bestyrelsen tvivl om værdien af
at indføre det igen, kontra omkostningerne. Det er sandsynligvis kun en lille håndfuld udenlandske gæstesejlere, vi
hvert år får forespørgsel på trådløst netværk fra. Mange
bruger 3G/4G telefoner og iPads, som kører uafhængigt af
trådløst netværk, og derfor er efterspørgslen meget lille fra
egne indskydere og danske gæster. Henrik vil undersøge
muligheden for, at opstille Hot Spots som tilhører teleselskaber, som det kendes fra fx cafeer.

Ad pkt. 5 – Nyhedsbrev.

Ad 5.
Lennart spurgte om vi skulle sende nyhedsbrev ud i december, men der var enighed om at vente til januar, hvor vi kan
komme med en status på bla. stativordningen.

Ad pkt. 6 – Eventuelt.

Ad 6.
Ole repræsenterede havnen ved et retsmøde, i forbindelse
med en gældssag mod en indskyder. Mødet forløb godt,
dog uden at gælden blev indfriet, men næste skridt kan nu
tages.
Jesper nævnte, at ”Velvet Star” skylder ca. 50.000 kr. Der er
usikkerhed om vi kan gøre krav gældende i dødsboet, idet
den kontraktlige ejer af pladsen som ”Velvet Star” ligger på,
er gået bort. Der arbejdes på sagen.

Ad pkt. 7 – Næste møde.

Ad 7.
Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 21. januar
2014 kl. 19:00
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