Referat

Møde 1/20

Mandag den 9. marts 2020 kl. 17.00 – 19:00

Mødested:

Havnekontoret, mødelokalet.
Tilstede: Jesper W. Andersen JA, Jens Ive JI, Klaus Gude KG, Jakob Kjærsgaard
JK, Ida B. Bogason IB, Anne Christiansen AC, Erik Henriksen EH, John Ostrowski
JO, Tom Olsen TO & Referent Pernille Nordberg PN
Gæst: Anders Nielsen AN, revisor

1.

Introduktion fra formanden
JI bød velkommen til de to nye medlemmer i bestyrelsen, Ida Blenner Bogason og
Anne Christiansen. Ida er valgt af Repræsentantskabet for bådpladslejerne. Anne er
tiltrådt i stedet for Axel, som er fratrådt. Under mødet præsenterede de sig selv kort.

2.

Økonomi
Havnens revisor deltog i mødet for at gennemgå årsregnskabet 2019. Revisor
gennemgik årsregnskabet 2019 med følgende bemærkninger:
Udkastet til årsrapporten var ikke tilpasset med de nye medlemmer i bestyrelsen,
hvilket blev eksekveret på mødet. Ligeledes blev der gjort opmærksom på, at Jesper
Winther Andersens og Klaus Gudes valgperiode er forlænget med 2 år. Dette
fremgår også af den endelige rapport.
Hovedsageligt ligner den grundlæggende drift sig selv, dog med en positiv fremgang.
Der har været stigende personaleudgifter i forbindelse med medarbejderskift. Der ses
en stigning i havnedriften, hvor opskrivningsgebyret er iøjnefaldende. Der har været
en del færre udgifter til havnevedligeholdelse end forrige år. De færre udgifter til
havnevedligeholdelsen er hovedsageligt med til at give årets resultat et overskud.
Der har været ekstraordinær indfrielse på lån i juli 2019. Havnen er likvid og afdrager
derfor på sine lån. Det har været et økonomisk godt år for Vedbæk Havn med et
meget flot resultat.
Revisor orienterede om kasseeftersyn i december og generelt om havnens drift. AN
er tilfreds og, og der er ingen yderligere bemærkninger fra revisionens side.
Årsregnskab dermed godkendt.
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3.

Meddelelser fra formanden
JI orienterede bestyrelsen om den sauna, der er kommet på havnen. Bestyrelsen
synes, det er en god idé, som kun har givet gode tilbagemeldinger. IB præsenterede
vedtægter for Repræsentantskabet for Bådpladslejerne. Vedtægterne blev drøftet, og
der ses enighed i, at der skal skærpes i §2. Formål. Med aftalte ændringer i §2 efter
drøftelsen på mødet vil vedtægterne dermed være godkendt.
§5. Praktisk hjælp blev drøftet, hvor IB og havnepersonalet blev enige om at mødes
for at drøfte de fremtidige muligheder omkring den tekniske hjælp og opstilling til
hjemmeside.
Vedtægterne vil komme på havnens hjemmeside.

4.

Meddelelser fra havnekontoret
TO orienterede om en bådpladslejersag, hvor havnen har opsagt bådpladsen for ikke
at følge havnereglementet mht. ejerskab af båd og forsikring. Bådpladslejer har
anmodet om at få omgjort opsigelsen. Sagen blev drøftet på mødet, hvor bestyrelsen
var enige i at fastholde beslutningen om opsigelsen af bådpladsen.
TO orienterede ligeledes om en bådpladslejersag, hvor bådejeren ikke har betalt sine
havneudgifter i nogle år. Bådejeren fik en opsigelse af bådpladsen sidste år og er
orienteret om, at båden ligger til 200 kr. om dagen, indtil den er flyttet. Bådejer har
stadigvæk ikke flyttet sin båd. Havnen har derfor stadig bådejerens depositum.
I øjeblikket er Aarsleff i gang med at sikre havens pæle ved at sætte ekstra bånd
omkring for at mindske risikoen for, at pælene flækker.
Havnen får i marts måned i år 5-års eftersyn for at vurdere havnens tilstand.
Provianten har ansøgt kommunen om en byggetilladelse til udvidelse af lokaler.
Nautilus ønsker at bygge en terrasse, hvilket er godkendt, men med samme vilkår
som terrassen ved klubhus syd.
Ventelisten steg markant i år 2019, og der kommer fortsat mange på venteliste i
starten af år 2020.
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TO orienterede om diesel og benzin på havnen. TO har valgt at fortsætte med det
brændstof havnen allerede udbyder, indtil det er fastslået hvilke fordele og ulemper
der er ved det nye på markedet. Ligeledes er der også interesse i at forhandle
priserne.
Havnekontoret er gået i retning mod digitalisering og besparelse på papiret.

5.

Eventuelt
Klaus Gude orienterede om sit syn på kystsikring med dets fordele og ulemper.

6.

Fremtidige møder.
Tirsdag d. 2. juni 2020 kl. 09:00 med efterfølgende sommerekskursion.

Mødet hævet kl. 18:30. Referent, PN.
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