Referat
Møde 2/15,
Mødested:

Fredag den 29.05.2015 kl. 9:00 – 11:00
Havnekontoret.
Tilstede: , Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB,
Niels De Bang NdB, , Lars Bing LB, Erik Henriksen EH, Camilla Barner Christensen
CBC, Søren Skifter SS ,gæst Claes Rechnitzer CRe
samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW
Afbud: Carsten Møller CM

1.

Meddelelser fra formanden
Stor tilfredshed med indvielsen og den værste kritik er nu forstummet.
Sidste del af byggekreditten hjemtaget – 2,3 mill.

2.

Meddelelser fra havnekontoret
Forsat ledige pladser i havnen, det giver gode muligheder for at de nyankommne der
ikke er helt tilfredse med deres plads kan anvises en anden med det samme!
Første sommerfakturering via mail er gået nogenlunde, mange klagede over at de ikke
havde set mailen – ved næste fakturering vil havnekontoret samtidig med mail
udsende sms om at mailfaktura er sendt!
Der er opsat en betalingsautomat til gæster ved indgangen til havnekontoret.
Den gamle faste mastereol er klar til nedtagning og der er bestilt en ny reol der skal
placeres for enden af vores grejskur op mod Strandvejen.
Karkarelli pælene flækker og der arbejdes med at finde en løsning på at forstærke
dem.
De sidste detaljer på flydebroerne laves færdig i uge 23.
Der er bestilt ekstra skraldespande til opstilling på de nye moler.
Rudersdal er ikke tilfreds med oprensning af syd stranden og havnekontoret har bedt
VG entreprenør tale med kommunen og få det bragt i orden.
De endelige koordinater på havnens indsejlings boyer bliver fastsat når uddybnings
fartøjet Advance har været her og gravet sand i indsejlingen.

3.

Vedbæk Havn, udvikling og udvidelsen
Byggeregnskabet gennemgåes.
JI er meget tilfreds med kvaliteten af arbejdet.
Der er 3 hængepartier,
De flækkende pæle
Oprensning af sydstrand
Færdig tegning fra Niras - NdB oplyser at han har rykket Niras for de færdige tegning af
Vedbæk havn.
Vedr. klubhusene er en endelig aftale stadig ikke på plads – lystfiskerne og dykkerne
er opsagt pr. 1 januar 2016, men er der ikke nye lokaler klar til den tid har søspejderne
tilbudte at huse dem!

4.

Økonomi
JI gennemgår havnens regnskab
NdB efterlyser et særskilt punkt i regnskabet om depositum beløbene..
Dette medsendes referatet..

5.

Eventuelt
Vedbæk havn har sagt ja til at huse et udtagelses stævne for optimistjolle.
Der er tale om udtagelser til DM,EM og VM.
Stævnet er fra den 10-12 juli.

6.

NdB takker af og Søren Skifter der også er medlem af Vedbæk bådelaug tiltræder
.
Fremtidig møder.
Planlagt møde tirsdag d.24 november 2015 kl. 16:30 med efterfølgende julemiddag.

Mødet hævet 11:00. Referent, CW.

