Referat

Møde 3/22

Mandag den 11. maj 2022 kl. 16.45 – 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, Lars Olsen LO, John
Ostrowski JO, Jesper Winther Andersen JA

1. Velkommen fra formanden

JI redegjorde for, at mødet var fremrykket næsten en måned for at kunne agere hurtigt på
de reaktioner, der har været, efter den 1-årige kontrakt med Oddies kaffevogn ikke er
blevet forlænget.
Punktet blev drøftet og belyst indgående, og alle bestyrelsesmedlemmer kunne derefter
bakke op om følgende udtalelse:

HAVNBESTYRELSENS BESLUTNING OM ”KAFFEVOGNS-SAGEN”

Ved Havnebestyrelsens møde den 11. maj blev sagen om Oddie’s drøftet grundigt. Alle var
mødt frem og fremlagde deres syn på sagen. Det førte til den fælles konklusion:
- at den et-årige lejekontrakt mellem Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn og Oddie
angående Oddies kaffevogn, som udløb ultimo april, ikke vil blive forlænget, da den
gensidige tillid mellem parterne er brudt, og et samarbejde derfor ikke anses for muligt.
I forlængelse heraf drøftede Havnebestyrelsen muligheden for en alternativ placering af
Oddies på et kommunalt areal ved Sydstranden, og det blev besluttet at anmode
Rudersdal Kommune om at undersøge mulighederne herfor.
Samtidig besluttede bestyrelsen at få en ekstern advokat til at gennemgå forløbet i de
påklagede sager og formulere et svar på de to klager fra Oddvør Garö (Oddie) og Kristjan
Jørgensen samt Michael Stegmann over havnebestyrelsen.
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2. Meddelelser fra havnekontoret

-

Status på plads H50

Punktet blev behandlet under ”Meddelelser fra formanden”. Status er, at båden stadig
henligger på plads H50 uagtet, pladsen er opsagt. Der pålægges stigende daglig takst
iht. Havnereglementet, og det er aftalt, at en advokat skal undersøge den bedste måde
at få sagen lukket.
-

Generel status i havnen og diverse projekter
En anonym person har benyttet kommunens whistleblower-ordning og indsendt en
klage til borgmesteren over en række forhold på havnen. Selv om kommunen ikke
har bestemmende indflydelse på forholdene i den erhvervsdrivende fond, var der
enighed om at vende sagen i bestyrelsen. I sin korthed går det ud på, at en klager
har peget på de økonomiske forhold, som knytter sig til leje og opbevaring af
vinterstativer og spuling af både ved optagning.
Hvad angår stativer, kunne TO fuldt ud redegøre for, at der er orden i tingene. Men
hvad angår spuling af både, kunne TO oplyse, at det som en service har været
muligt for bådejere gennem havnen at entrere med forhåndenværende folk, der så
har modtaget beløb i størrelsesordenen 200-300 kroner for at udføre spulearbejdet.
Det har intet med havneadministrationen at gøre – hverken personalemæssigt eller
betalingsmæssigt. Alligevel skar JI igennem og sagde, at det ikke må praktiseres
fremadrettet. Bådejere må låne havnens højtryksrenser u/b, men hvem der udfører
arbejdet skal alene påhvile de respektive bådejere at arrangere.
TO og LO redegjorde for, at LO er ved at komme godt ind i arbejdet, og at der er et
fint parløb i overgangsfasen
Om Roots blev det oplyst, at Roots ønsker ombygning og også gerne udvidelse af
udendørs areal. TO sagde, at havnen gerne står for den planlagte udskiftning af
vinduer, men at øvrige opgaver må aftales direkte mellem Roots og kommunen
(Byplan), og omkostningerne herved alene påhviler Roots. TO efterlyste klarere
regler for, hvor meget udendørs areal Roots må sætte sig på.
TO oplyste
-at man er i dialog med kommunen om udskiftning af vinduer over alt
-at der ellers ikke er store projekter
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-at der er renset for sten på Sydstranden, og at den af havnen med-indkøbte
strandrenser har gjort god fyldest, men at havnen må have aftjent sin værnepligt
med at rense kommunens strand
-Kun tre pæle har haft behov for udskiftning i år.
-indsejlingen er blevet uddybet en smule. Der skal være 3,75 m hele vejen, og det
måles med 3-D skanning.
-Alle pladser er udsolgt
IB kunne oplyse, at arbejdet med at arrangere Sct. Hans-bål går fint, og at der
arbejdes med sponsorstøtte

3. økonomi
Økonomien er fortsat særdeles stærk og iflg. JI bør det overvejes måske at overføre
en del af likviderne til obligationer

4. Eventuelt
-Intet

5. Fremtidige møder
-det blev besluttet at fastholde bookingen af det fremrykkede møde den 8. juni og se tiden
an.
Et november-møde blev aftalt til den 14. kl. 17.30

Mødet hævet kl. 19:00. Referent JA.

