Referat
Møde 1/16,
Mødested:

Fredag den 17.03.2016 kl. 16:00 – 17:30
Havnekontoret.
Tilstede: Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB, Carsten Møller CM
Erik Henriksen EH, Søren Skifter SS
samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW
Afbud: Camilla Barner Christensen CBC, Lars Bing LB,

1.

Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser

2.

Meddelelser fra havnekontoret
Havnen har fået ny hjemmeside som er en succes.
WIFI anlægget på havnen udbedres ved at sætte 5 nye hotspot op.
Der er konstateret svampeangreb på pælene – teknologisk institut er sat på sagen og
er i gang med at udrede hvor alvorligt angrebet er. Svar forligger i midten af august
2016.
Benzin tanken under jorden er blevet kasseret efter alm. kontrolbesøg og derfor er det
besluttet at samtidig med at tanken skal udskiftes vil hele tankanlægget blive flytte ned
til havnens sydlig ende sammen med det nye holdingtank tømningsanlæg. Pris er
omkring 500.000 kr.
Ung i Rudersdal er meget interesseret i at få lokaler på Vedbæk havn og få en del
aktiviteter herned – havnen hilser tiltaget meget velkomment og vil hjælpe med at finde
plads til de unge.
Der er forsat ledige pladser i havnebassinet.

3.

Økonomi
JI gennemgår regnskabet og havnebestyrelsen har ingen kommentarer og finder
regnskabet tilfredsstillende.

4.

Vedbæk havn, udvikling og udvidelse
I forbindelse med renovation og nybygning af dykkerhuset – det gamle optihus – er
der et merforbrug på 300.000 kr. og hele puljen til uforudsete udgifter er opbrugt.
Derfor har byggeudvalget søgt Rudersdal kommune (RK) om et ekstra tilskud – svaret
på dette foreligger først efter kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i sept. 2016.
Der kan evt. laves en aftale mellem SU, RK, Vedbæk havn og de involverede klubber
om en evt. mellemfinansiering.

5.

Evt.
intet

6.

Fremtidige møder
Tirsdag d. 31 maj fra 9 til 15:30

Mødet hævet 17:30. Referent, CW.

