Referat

Møde 5/22

Torsdag den 15. september 2022 kl. 16.30-18.30

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, John Ostrowski JO, Lars Olsen LO,
Jesper Winther Andersen JA samt advokat Torsten Pedersen

1.Bestyrelsesorientering
a. Orientering om diverse løbende sager
- under dette punkt redegjorde advokat Torsten Pedersen for status på ”H50sagen”
b. Status på havnens økonomi
- LO redegjorde for særlige udgifter, herunder at der netop nu skiftes vinduer i
bygningerne på havnen. Økonomien er sund, og JI stillede i udsigt, at der ved
november-mødet kan gives et bud på om der kan gives bonus til
bådpladslejerne igen, og i givet fald i hvilket omfang det kan ske.
c. Kaffevognen, opfølgning
- fremtiden blev vendt, og der blev lagt op til, at parterne (på havnen) kan høres
om, hvilke fremtidsmuligheder der måtte være. JI sammenfattede, at der
forberedes et punkt til november-mødet.
d. Visioner for Vedbæk (havn)
-IB oplyste, at der er tale om et langt forløb, hvor der (indtil nytår) i første
omgang primært indsamles input og identificeres sigtepunkter.
Overordnet blev det pointeret, at havnen har stor betydning for byen, og at et
samspil er mere end vigtigt.
Herefter var der åbnet for mere detaljerede betragtninger, og EH gav udtryk for,
at fiskeriet som sådan er truet og kan påvirke Vedbæk Havns status som den
nok største fiskerihavn i Øresund. SH havde tænkt tanker og udarbejdet et

Referat

katalog, der skrævede over trafikdæmpning til administrationshjælp til klubber
m.v.
Der blev udvekslet mange synspunkter under dette punkt, og om ikke andet
kan det konkluderes, at det lover godt for det fremtidige arbejde i
Visionsudvalget. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af
SH, LO og IB, som arbejder på at præcisere havnens standpunkter ift.
visionsarbejdet.

2. Meddelelser fra havnekontoret
e. Orientering om havnedriften
Vores nye havnefoged Lars Olsen fik her sin dåb i Vedbæk Havn med
afrapportering og gav et detaljeret billede af status, som her bringes i udpluk:
*Reparation af fitness området.
*Forberedelse til bådoptagning (110 booket til dato), masteopbevaring, vinter i
bassin, m.m.
*Undersøge muligheden for bådvask ifm. optagning.
*Gennemgang af rokeringsliste og derefter fordeling af ledige pladser.
*Ladestandere på havnen (2 x ladestandere til el-bil ved havnekontoret?
Lovkrav pr. 1. januar 2025, som dog ikke gælder for SMV, og dermed IKKE
gælder for Vedbæk Havn.)

*Grøn omstilling på havnen?
Med udsigt til prisstigning på el og gas er det måske tid til at overveje
alternative energikilder på havnen? Kajakklubben har forhørt sig om
omlægning til varmepumpe og horisontale søslanger, hvilket angiveligt skulle
nedsætte driftsomkostninger til 28-30% af omkostningerne ved gas.
(JA har i SU foreslået formanden for Kajakklubben og SU, Jens Jørgensen, at
han på næste havnebestyrelsesmøde redegør for et muligt projekt. JI og IB har
nikket ja, og det er aftalt)
*Vinterbadning og sauna i havnen / opvarmning af ”kolde” lokaler (opbevaring
af sejl og våddragter)
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I lighed med sidste år, er det hensigten at lægge sauna-flåder ved
servicebroen. Med tanke på offentlige besparelser m.m., så bør det måske
overvejes, om det er rimeligt at fyre op i to sauna’er?
Så vidt vides, har det være kutyme at fyre i rum, som ellers ”kun” er godkendt
som kolde depotrum. Er det acceptabelt i den nuværende situation?
(Dette punkt affødte en holdningsdiskussion, hvor der var enighed om, at
havnen i lighed med andre skal vise rettidig omhu i spørgsmålet om at spare på
energien og desuden være klimabevidste. Derfor blev det besluttet, at
energiforbruget på havnen skal reduceres mest muligt. Det kan bl.a. gøres ved
at regulere prisen for strømmen hen over vinteren, så den matcher
energipriserne på markedet. Det betyder, at el anvendt på broerne i
vinterperioden med start 1. november og slut 31. marts vil blive afregnet til 5,90
kr. pr. kWh)
*Renovation
Øgede krav til affaldssortering m.m. Der skal holdes møde med kommunen. Vi
har selv taget initiativ til at kunne modtage det mest almindelig farlige affald
(maler affald, oliefiltre, aerosoldåser) for at være lidt på forkant.
*Opgradering af grill pladsen
Vi kan gøre grill pladsen lidt mere indbydende og anvendelig ved at bygge
nogle flytbare pavilloner samt etablere et mindre grovkøkken under udhænget.
Vi vender tilbage med en forventet pris.
*Havnedag 2022
Bort set fra at vejret var for varmt for nogle, var Havnedagen en stor succes.
Havnen har bidraget med 10.000 kr. samt en hel del mandetimer i lighed med
tidligere år.
*Vedbæk Kulturnat, torsdag d. 29/9 - skal havnen være synlig?
(Det blev besluttet, at havnen som sådan ikke deltager. Men JA fik i opdrag at
nævne for SU, at de enkelte klubber burde/kunne gøre en indsats)
*Andre arrangementer over sommeren
Beach Volley stævne, Mammut-March, Copenhagen Ironman
*Brug af mastekran
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Personløft i mastekranen er ikke lovligt. Af hensyn til evt. erstatningsansvar er
det derfor ikke tilladt. Det er formentlig tilladt at hive sig op i storsejlsfaldet
med assistance fra kranen?
Mastekranerne er i øvrigt ikke til løft af både!

f. Status på H50
Punktet behandlet under 1a)

g. Redningsskibet ”Justine”
Fra Copenhagen Global:
Vi er pt. i dialog med Forsvaret/Kystredningstjenesten mhp. udarbejdelse af en
beredskabsplan, hvorfor vi ikke på nuværende tidspunkt kan fremsende en
mere detaljeret plan for brugen af vores redningsbåde.
Vi forventer at dette arbejde afsluttes senest ultimo 2022.
Både JUSTINE og HERTHA kan pt. bistå med kystredningstjenester og
bjærgninger inden for en rimelig varsling.

h. Vedligehold af havnens bygninger, moler og værker
I samarbejde med havnens hus-arkitekter udfærdiges en vedligeholdelsesplan
for havnens bygninger og arealer med overslag i forhold til omkostninger og
gennemførelse.
Samtidig vil vi have fokus på overholdelse af lokalplan!
Samme laves for broer, moler og værker over og under vandet, så tilstand,
kommende vedligeholdelse er kendt mht. tid og økonomi.
Mht. bygninger er der nu gang i udskiftning af vinduer i Nautilus, og vi
forventer at fortsætte udskiftning af vinduer hos Roots samt et nyt vindue i Ngavlen hos lystfiskerne.
På forespørgsel oplyste Roots, at de forventer at komme i gang med
ombygning dette efterår.
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i.

Vinter-projekt 1 - Grejplads syd for pumpestationen

For at få styr på reposen, hvor mængde af grej er vokset (container med
slanger, måske container til Havnedagen), så det hele mere ryddeligt, frigøre Pplads, samling på tingene
j. Vinter-projekt 2 - Renovering af belægning på pumpestationen (Novafos).
Det er forbundet med risiko for fald at bevæge sig rundt!
k. Vinter-projekt 3 - Renovering af sydlig indkørsel til havnen
Forventet udgift til materialer (hegn, grus, asfalt) 27.000 kr., havnen (Michael)
forestår selv arbejdet. Alternativt tilbud lyder på 55.000 kr. inkl. montering.
l. Vinter-projekt 4 - Oprydning i jolle områderne – væk med alt der ikke bliver
brugt.
m. Revision af havne- og takstreglement
Der er efter LOs vurdering behov for en revision af ”reglementer”, og hans
forslag er, at vi nedsætter en arbejdsgruppe på 2-3 personer, som laver
benarbejdet før det fremlægges for den samlede bestyrelse
(arbejdsgruppen blev nedsat på stedet og omfatter LO, IB og SH)

3. Orientering fra interessenter
n. Erhvervsfiskerne
EH: - Det er en begrædelig affære. Halvdelen af omsætningen er røget, og vi må
disponere med at tage arbejde ved siden af. Flere overvejer ophugningsstøtte.
Vi ”afventer”…
o. Håndværker- og Borgerforeningen
JO: -Vi bruger ikke havnen til så meget. Men det, vi gør, det siger vi tak for
p. Repræsentantskabet
IB: -Der er ikke noget særligt/nyt at bemærke
q. Kommunen
-Vi har været omkring Vedbæk Vision
r. Samarbejdsudvalget
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JA: -For det første har vi haft sommerferie, så der er ikke noget nyt. For det
andet har vi i lang tid kørt med, at vi holdt SU efter havnebestyrelsesmødet. Når
nu en afrapportering fra interessenterne er blevet en del af dagsorden i
havnebestyrelsen, vil jeg foreslå i SU, at vi fremover holder møde før
havnebestyrelsesmødet (er siden bekræftet)
4.Eventuelt
- Intet
5.Fremtidige møder
November møde: 14/11 kl. 16:30 på Havnekontoret efterfulgt af middag kl. 19 på
Nautilus

Mødet afsluttet kl. 18:30. Referent JA.

