Referat
Møde 3/15,
Mødested:

Fredag den 24.11.2015 kl. 17:00 – 18:30
Havnekontoret.
Tilstede: Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB, Carsten Møller CM
Lars Bing LB, Erik Henriksen EH, Camilla Barner Christensen CBC, Søren Skifter SS
samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW
Afbud:

1.

Meddelelser fra formanden
Læserbrev ang. molehøjde taget til efterretning.

2.

Meddelelser fra havnekontoret
Forsat ledige pladser i havnen, en del af dem er små korte pladser.
Samme antal både på land som sidste år og lidt flere i bassinet end tidligere.
Klubhusbyggeriet er i fuld gang.
Niras har tilset vores bolværk ved kajkanten og det står for en renovering snarest. Det
ser værst ud for kajen ved dykkerhuset. Entreprenør Benny Greve har regnet på det
og det anslås at det koster ca. 4 mill. at reparere.
Det aftales at al biltrafik på kajgaden stoppes øjeblikkeligt.
Det vil blive sat et tanktømnings anlæg op ved dykkerhuset og lavet fast servicekaj
plads inde ved kajen.

3.

Vedbæk Havn, foreningshusene
Entreprenør Benny Greve har entreprisen på projektet.
Der bygges nyt magasin og dykkerhus samt klubhus syd udvides og renoveres.
Projektet ventes færdigt omkring maj 2016.
Klubberne får lavet rammerne for de midler der er afsat og så er det optil klubberne for
egen regning at ”fylde” dem ud.
CM gennemgår tegningerne.

Der er udarbejdet lejekontrakter mellem havnen og klubberne og der påpeges at det, at
de er uopsigelige fra udlejeres side er problematisk.
Løsningen på dette bliver en allonge til hver lejekontrakt hvori det skrives at
lejekontrakten er gældende så længe klubbernes formålsparagraffer er opfyldt. Der skal
også vedlægges en plantegning over lejet areal ved hver lejekontrakt.
4.

Økonomi
JI gennemgår budgettet for 2016 – det tiltrædes uden bemærkninger.

5.

Havne- og takstreglement 2016
Det besluttes at havne- og takstreglementet forbliver uændret for 2016.

6.

Evt.
Intet

Fremtidigt møde
Tirsdag d. 17 marts 2016 kl. 16:30

Mødet hævet 18:30. Referent, CW.

