Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn
Indkaldelse 408 – 12/2015

Møde nr.:

408-12/2015

Dato:

Torsdag den 25. juni 2015 kl. 19.00 på havnekontoret.

Tilstede:
Henrik Sydbo Hansen formand, Alan Larsen næstformand, Ole Simonsen
VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj
VKKC
Fraværende m. afbud:

Jørgen B. Simonsen (på ferie) Lenart Larsen (på ferie)

Referent:

Dagsorden:
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8
Pkt. 9
Pkt. 10
Pkt. 11

23. juni 2015
Jesper Lund
Havnefoged

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat
Status fra havnechefen
Åben havn - evaluering
Status på vandværkssag
Ishøj Havneudvidelse
Opdatering vedrørende klubmedlemskab
Status på inkasso samt depositum for blå kabler
Legeplads ved Søstrene P.
Standardstativer
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat:
Punkt 9 Standardstativer tilføjes dagsordenen.
Der arbejdes på en afklaring vedr. ”Beri” samt udskrives regning.
LP er klar til at betale for galvanisering af rustne standardstativer.
Jesper får transportvognen repareret, når søsætninger er overstået.
Det er ok med at transportere både over ca. 6Tons med eget stativ på standardstativ ved søsætning.
Jesper søger i samarbejde med Jørgen en trafikskade-fond, så vi måske kan få erstatning for nogle af
Robert Fejerskovs skader.
Status fra havnefogeden
”Velvet Star” er blevet solgt, og vi har fået hans skyldige beløb (18.000 kr.)
Redningsstiger er malet selvlysende gule og de 3 jernstolper ud for r-broen bliver også malet.
Havnen har fået en ekstra person i jobprøvning.
Der er repareret nogle broer og arbejdet hermed fortsætter.
Åben havn – evaluering
Til januar diskuterer vi, om vi skal lave et ”Åben Havn” arrangement, og hvilken form det i givet fald skal
have. Vi afventer ligeledes et eventuelt initiativ fra FLID. Der skal nedsættes et aktivt udvalg bestående af
personer fra klubberne og havnen, hvis vi beslutter os for at gentage arrangementet.
Status på vandværkssag
Den nye ”ventil” er nu monteret i det ny opførte hus ved indkørslen, og vi har fået det godkendt af lederen af
det lokale vandværk. Etableringsomkostningerne har været ca. 85.000kr., og vi må påregne omkostninger til
kontrol og adskillelse en gang årligt. Hvis vandtrykket på havne bliver for lille, kan det senere blive
nødvendigt at gøre noget ved det.
Ishøj Havneudvidelse
Jesper holder skarpt øje med de gener, som arbejdet medfører for vores havn, og han tager en masse
billeder til dokumentation. I samarbejde med Tommy bliver der skrevet et ”klagebrev” til de relevante
myndigheder. Entreprenøren har erkendt, at det bliver nødvendigt at benytte et uddybningsfartøj til at
foretage uddybning af indsejlingen og området mellem Ishøj og Vallensbæk havn.
Opdatering vedrørende klubmedlemskab
Henrik afventer et møde med kommunen, og vi administrerer efter vedtægternes ordlyd indtil videre.
Status på inkasso samt depositum for blå kabler
Der er lavet en aftale med et inkassobureau (DKS) om inddrivelse af havnens udestående. Der betales et
årligt kontingent på 5.000kr. Deres koncept er at besøge debitorerne for at få betalingen bragt i orden, og når
det lykkes får de et honorar på 5% af hovedstolen. Hvis der er tale om tunge og gamle sager er procenten
lidt højere. Hvis det ikke lykkes, koster det os ikke noget. Vi har allerede efter 1 måned fået en del beløb
hjem.
Jesper og Marianne undersøger, om vi har mistet blå kabler. Hvis det viser sig, at der er forsvundet kabler
fordi de ikke er blevet afleveret, må vi eventuelt sætte depositum op, da et 10 meter kabel – så vidt Ole
husker – koster ca. 2.100kr.
Legeplads ved Søstrene P.
Borgmesteren mener, at vi skal have en legeplads på havnen. Jesper tager kontakt til et par andre havne for
at høre om deres erfaringer med hensyn til pris og godkendelse, og så tager vi den derfra.
Standardstativer
Der er nu overblik over behovet for stativer til den kommende vintersæson, og vi bestiller nu de nødvendige
ekstra stativer hos LP-Yacht. Marianne modtager stadig tilmeldinger indtil slutningen af august. Senere
tilmeldinger vil vi forsøge at efterkomme, da det er i havnens interesse at få så mange som muligt med.
Jørgen har angivet, at vi kan købe de nye stativer for havnens egne midler.
Eventuelt

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal udsendes senest 1 uge før mødet, og punkter, som ønskes på
dagsordenen, skal derfor være havnekontoret i hænde mindst 8 dage før mødet.
Referatet af møderne skal udsendes til godkendelse senest 1 uge efter mødets afholdelse.
Havnens hjemmeside skal gås efter for fejl i oplysningerne.
Private joller på land skal registreres og mærkes med årsmærkat.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 24/8 kl. 19 på havnekontoret.

