Referat
Møde 3/18,
Mødested:

Tirsdag den 20.11.2018 kl. 17:00 – 19:00
Havnekontoret.
Tilstede: Axel Bredsdorff AB, Erik Henriksen EH , John Ostrowski JO, Jens Ive JI,
Jesper W. Andersen JA, Klaus Gude KG samt havnefoged Tom Olsen TO og referent
Charlotte Widriksen CW
Afbud: Kenneth Birkholm KB

1.

Meddelelser fra formand
Vedbæk havn har modtaget en ansøgning fra Vedbæk sejlklub om tilskud til indkøb af
en H-båd.
Vedbæk havn modtager OK støtte midler til sporten via brændstofkøb og disse vil blive
brugt til at imødekomme det ansøgte beløb – dog med max 50 % af købesummen.

2.

Medelelser fra havnefogeden
Havnepladser – der meldes al udsolgt og der er nu venteliste.
Der har været ca.1300 gæster i år og halvdelen af de besøgende har været fra
Sverige. Gæsterne udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af havnen.
Vinteroplæg – der er 170 både på land og 170 vandet denne vinter.
El betaling – der er stadig rigtig mange bådejere der ikke får meldt deres el tal ind ved
sejlsæsonens afslutning og det giver meget ekstra arbejde med at få krævet pengene
ind. I havnereglement vil havnebestyrelsen nu få ændret formuleringen under punkt
4.2 for at præcisere tidspunktet.
Klubhus byggeriet er færdigt og godkendt.
Bolværket er færdigt og fungerer.
Vinterarbejde – der vil blive skiftet moledæk på det gamle stykke A mole og lavet en
terrasse på den trekant, hvor gammel og ny mole mødes.

Fitnesspladsen på sydmolen skal opføres og der vil i videst mulig omfang blive søgt
sponsorater til finansieringen.
H-molen vil få skiftet alle vandrør og haner – de er tæret igennem flere steder.
Havnens 100 års fødselsdag. – det aftales at den afholdes lørdag d. 24. august.
Jesper Winther Andersen er valgt som formand, for det udvalg der skal planlægge
dagen.

3.

Ændring af bestyrelsens sammensætning
Der er stillet forslag om at supplere havnebestyrelsen med et 8. medlem, valgt direkte
af og blandt bådejere med fast plads i Havnen.
Forslaget tiltrædes i enighed, og dermed ansøges Erhvervs- og Civilstyrelsen om
tilladelse til ændring af vedtægter. Såfremt vedtægtsændringer godkendes, indstilles det
at have virkning fra 1. januar, 2020.

4.

Økonomi
Driftsbudgettet for 2019 godkendes.

5.

Havne- og Takstreglement
Tiltrædes.

Evt.
JA spørger til cykel udlejning – TO mener ikke at behovet er der og at de få gange vi
har fået en henvendelse om lån af cykel har vi kunne låne havnens cykel ud.
JO fortæller at fritidsfisker klubben er meget utilfredse med at de har fået en båd sat
på land lige foran deres klubhus og ønsker at den bliver flyttet. Havnen vil ikke flytte
båden men vil da prøve til næste år at undgå at sætte både foran klubhuset.
Fremtidige møder
Mandag d. 11 marts 2019 kl. 17-19 , havnekontoret.

Mødet hævet 19:00 Referent, CW.

