Referat

Møde 3/19

Mandag den 11.11.2019 kl. 17:00-19:00

Mødested:

Havnekontoret, mødelokalet.

Tilstede: Axel Bredsdorff AB, John Ostrowski JO, Jens Ive JI, Jesper W. Andersen
JA, Klaus Gude KG, Jakob Kjærsgaard JK, Erik Henriksen EK samt havnefoged Tom
Olsen TO og referent Pernille Nordberg PN
Afbud:

1.

Meddelelser fra formanden
Intet nyt.

2.

Meddelelser fra havnefogeden
TO orienterede om færdige projekter på havnen i løbet året, herunder broer og
moler, vedligeholdelse og reparationer. Der er kommet ny pumpebrønd og styr på
kloak systemet.
TO orienterede om fremtidens projekter, herunder vedligeholdelse af broer samt at
benytte mere af arealet ved fitness-pladsen til udsigtsplatform og legeplads.
Enighed om at sende opsigelse til bådejer, da havnereglementet ikke er opfyldt.
Ligeledes enighed om, at der må fratrækkes i depositummet når der ikke betales leje
samt når båden ikke er flyttet efter at bådejens plads er opsagt. Juridisk undersøges
proceduren nærmere.

3.

Valg til bestyrelsens 8. medlem
Bestyrelsen besluttede i enighed at suspendere det igangværende valg til
repræsentantskab for bådpladslejere, og lade det gå om med en uges udsættelse.
Dette sker på baggrund af at der kunne sås tvivl om hvorvidt en række opstillede
kandidater ”alene repræsenterede bådpladslejerne i Vedbæk Havn”, eller hvorvidt
kandidaterne tillige var opstillet som repræsentanter fra en klub på Havnen, efter et
opslag på den pågældende klubs hjemmeside. Der var således tvivl om tre af de
opstillede kandidaters valgbarhed. Forinden havde bestyrelsen en grundig debat om
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hvordan den af klubben benyttede tekst skulle læses. KG understregede at han var
sikker på at intentionen fra klubben aldrig havde været at de pågældende skulle
repræsentere klubben, men at de alene skulle stille op på vegne af bådpladslejerne.
Der var dog enighed i bestyrelsen om at fastholde at teksten alene kunne læses som
om de tre kandidater stillede op på vegne af den pågældende klub, og dermed ikke
var valgbare.

4.

Økonomi
Driftsbudgettet for 2020 godkendes.
Årets økonomi blev drøftet. Der ses faldende udgifter og fremgang i indtægterne.
Der forventes et robust overskud for året 2019. JI bemærkede at det var meget
tilfredsstillende, da det vil medvirke til hurtigere at nedbringe havnens rentebærende gæld.

5.

Havne- og Takstreglement 2020
Godkendt og tiltrædes.
Hvorvidt taksterne skal indeksreguleres årligt, blev drøftet. JI redegjorde for den
historiske baggrund for bestyrelsens beslutning om at fastholde taksterne i faste
priser, således at de årligt indeks reguleres. Bestyrelsen besluttede fortsat at
fastholde den årlige regulering.

6.

Eventuelt
JA gav et kort referat fra seneste møde i SU, gav bl.a. udtryk for at der er opleves
fremgang i klubberne, og at der generelt er en meget positiv stemning.
PN foreslog en ændring af håndteringen af pladslejekontrakten, hvilket indebærer
at der fremover kun vil være ét originalt eksemplar af pladslejekontrakten som
opbevares på havnekontoret, og bådpladslejer modtager digital kopi.
Forslaget blev godkendt.

7.

Fremtidige møder
Mandag d. 9. marts, 2020, kl. 17:00 – 19:00.

Mødet hævet 18:30. Referent, PN.

