Referat
Møde 2/16,
Mødested:

Fredag den 31.05.2016 kl. 9:00 – 11:00
Havnekontoret.
Tilstede: , Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB,
Lars Bing LB, Søren Skifter SS, Carsten Møller CM
samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW
Afbud: Erik Henriksen,
Ikke mødt: Camilla Barner Christensen CBC

1.

Meddelelser fra formanden
Dykkerne har holdt indvielse og er meget tilfredse med deres nye lokaler.
Der er lavet og indgået en ny kontrakt med forpagteren af Nautilus efter at han har
overtaget hele klubhus nord.

2.

Meddelelser fra havnekontoret
Der er nu næsten udsolgt på faste pladser – pt er der 6 ledige.!
Tankanlægget skal flyttes og der er ikke gået helt smertefrit, men nu er det hele på
plads og de 3 sløjfede tanke der ligger under jorden er blevet sandfyldt og blændet.
Der er sat fast nattevagt på havnen.
Der er et problem at bådejerne glemmer at melde deres el forbrug ind til 1 april og 1
nov. – det aftales at sanktionen ved for sen indmelding er at der ikke trækkes 100
kilowatt fra i sommer forbruget.
Rudersdal kommune har været forbi og besigtige opsætningen af surf reolerne på syd
stranden – der er kommet en klage fra en grundejer forening.
Der skal nu bygge en flagevæg foran reolerne og reolerne skal skæres ned i
rækværkets højde.
Der arbejdes med Ung i Rudersdal om at få en masse aktiviteter ned på sydstranden,
og blandt klubberne.

3.

Vedbæk Havn, udvikling og udvidelsen
CM orienterer om byggesagen. Dykkerhuset er færdigt, det nye grejskur
afleveres primo juni, der er startet i Klubhus Syd der for sejlklubbens område kan
forventes færdig til august. I øjeblikket forventes den økonomiske ramme at holde.
Såfremt der sker overskridelser vil det blive i projektet for Kajak klubben der skal
reguleres for den sidste del af tid og økonomi

4.

Økonomi
JI gennemgår havnens regnskab
Der vedhæftes en balance med sammenligning fra sidste års budget.

5.

Eventuelt
LB orientere om at der fra hans medlemmer stadig er klager over at de ikke kan se
Øresund fra molerne – problematikken er tidligere debatteret og der er ingen ny
løsning på det

6.

Fremtidig møder.
Planlagt møde tirsdag d.22 november 2016 kl. 16:30 med efterfølgende julemiddag.

Mødet hævet 11:00. Referent, CW.

