Referat

Møde 1/22

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.00 – 19:00

Mødested:

Vedbæk havnekontor, mødelokalet

Til stede: Jens Ive JI, Ann Sofie Orth AO, Kristine Thrane KT, Ida B. Bogason
IB, Søren Holmark SH, Erik Henriksen EH, Tom Olsen TO, Jesper Winther
Andersen JA
Afbud: John Ostrowski JO

1. Bestyrelsens konstituering
– bestyrelsen konstituerer sig iht. vedtægterne

Jens Ive indledte som det længst siddende medlem af bestyrelsen og bad hvert enkelt medlem
præsentere sig.
Nye i bestyrelsen er fra kommunalbestyrelsen borgmester Ann Sofie Orth og Kristine Thrane. Ny
fra samarbejdsudvalget er Søren Holmark.
De resterende medlemmer, som fremgår af indkaldelsen, er genvalgte eller fortsættende.
Det fremgik af præsentationsrunden, at på nær Ann Sofie Orth (AO) har alle båd i havnen.
Dette faktum førte til den kommentar fra AO, at hun er klar over ikke at have den indsigt i havnen,
som de andre medlemmer af bestyrelsen har, men er glad for at være med i bestyrelsen, blandt
andet fordi hun mener, Vedbæk Havn er en vigtig spiller, når Visionsplanen for Vedbæk skal
rulles ud.
Ida B. Bogason (IB) og Jesper Winther Andersen (JA) foreslog genvalg af Jens Ive (JI) som
formand for bestyrelsen og begrundede det med, at det ville være for stort et tab af viden, hvis
både bestyrelsesformanden og havnefogeden trak sig.
JI blev genvalgt uden modkandidat, og JI pegede på, at han gerne ser IB som næstformand,
således at ledelsen af havnen fremover i højere grad varetages af brugerne og således, at der i
perioden kan ske et glidende skifte, så IB overtager rollen som formand om et år.
Alle var enige om, at det er en god løsning, og AO tilknyttede den kommentar, at hun ikke ser sig
selv som født formand for bestyrelsen og desuden fuldt anerkender argumentet om kontinuitet.
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2. Meddelelser fra formanden
JI oplyste, at havnen står et meget stærkt sted og kommer ud af året (2021) med den største
omsætning (11-12 mio. kr.) og overskud nogensinde. På den baggrund bliver der ikke tale om
takstnedsættelser, men om den tidligere annoncerede bonusordning, der i år kan betyde, at
havnelejen reduceres med 25-30 procent. Det er vigtigt at være polstret, hvis der skulle komme
en Bodil forbi. Desuden giver ordningen et incitament til, at de enkelte brugere af havnen passer
godt på den.
JI pointerede, at vi er åbne med tingene. Intet er skjult. Alt er lagt frem.
JI meddelte, at Tom Olsen (TO) har valgt at trække sig fra jobbet som havnefoged i løbet af året.
Der er indgået en aftrædelsesordning, som betyder, at TO og hans afløser henover foråret og
sommerhalvåret kan gå sammen, så TO kan sætte sin afløser grundigt ind i tingene. Proceduren
med ansættelse af en ny havnefoged er sat i gang. Der er indgået aftale med rekrutteringsfirmaet
Profil Partners i Birkerød om at assistere, og der blev på bestyrelsesmødet nedsat et
ansættelsesudvalg bestående af JI, IB og JA.
JI gav udtryk for, at bestyrelsen løbende vil blive orienteret om processen.
JI oplyste om havnens fremtidige udfordringer og muligheder mht. økonomi. Det ser alt sammen
gunstigt ud, og havnen er i fin form – også når det gælder vedligeholdelse og fremtidssikring.

3.

Meddelelser fra havnefogeden

TO havde meget at berette, og de enkelte punkter følger her i overvejende overskriftform:
-Vi har ofte besøg af Fiskerikontrollen. Det er de nye kvoter, som primært begrænser
torskefiskeriet, der er årsagen.
(Her brød EH ind og gav et yderst interessant indblik i, hvad det betyder for fiskeriet: Nu skal alle
fange rødspætter. En af kutterne vil efter det oplyste blive hugget op. Vandkvaliteten er også et
problem, og sæler er ligeledes med til at ødelægge fiskeriet. Sælen er et rovdyr, og den går efter
fisk i nettene. Fiskene bliver dræbt og ødelagt, fordi sælerne udelukkende går efter indmad og
skind.)
TO kom også ind på havnens affaldsproblemer. På de gode sommerdage hober affaldet sig op.
Det er ikke fra havnens primære brugere, men fra bl.a. badegæster. TO mener, at
affaldsproblemet skal løses sammen med kommunen. TO tilbyder at hjælpe og peger på, at store
containere i forbindelse med badestrandene kunne være en løsning.
TO kom ind på badebroen på Sydstranden og udtrykte, at det ville glæde ham, hvis kommunen
sætter en pæl (i faktuel og overført betydning), så vi på havnen ved, hvad der at rette sig efter.
(Der var flere indspark til spørgsmålet. JI uddybede de forskellige aspekter, og SH kunne oplyse,
at han havde været i kontakt med forvaltningen for at høre til, hvor sagen står)
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TO oplyste at Roots har søgt om at kunne bygge om mhp. at indrette et bedre køkken. For at det
ikke skal belaste havnens og forvaltningens ressourcer unødigt, er det besluttet, at Roots skal
lægge et depositum på en million kroner, inden yderligere projektarbejde igangsættes.
TO kom ind på, at fire unge kvinder har ansøgt om en plads til en 7-8 meter lang og 1-1-1/2 meter
bred båd, idet de gerne vil bruge Vedbæk Havn som udgangspunkt for deres træning. Det er
sådan en båd, man ror over Atlanten i.
TO redegjorde for, at der er nogle bolte i broer og nogle vinduer i bygninger, som skal udskiftes,
men at vedligeholdelsesstandarden er meget høj.
EL-forbruget i havnen er markant reduceret.
Der er 327 på venteliste til en bådplads.

4.

Fremtidige møder - Forslag: Tirsdag d. 23. marts kl. 17:00 – 19:00

og torsdag d. 13. juni kl. 09:00 eller kl. 17:00 med efterfølgende sommerekskursion
Besluttet:
Mandag d. 21. marts kl. 17:00-19:00
og
Onsdag den 8. juni (tidspunkt og detaljer følger)

BEMÆRKNING:

Som referent må jeg denne gang indskyde, at det primære formål med mødet var en
konstituering, og dagsorden indeholdt ikke punktet ”Eventuelt”.
Men det er aktuelt at tilføje, at AO kom med den spændende oplysning, at der ønskes fundet en
plads på eller ved havnen til i 2023 at opstille et mindesmærke, der markerer, at der fra Vedbæk
Havn blev sejlet omkring 200 jøder til Sverige unger krigen. Forslag modtages gerne.

Mødet hævet kl. 19:00. Referent JA.

