Referat
Møde 2/18,
Mødested:

Tirsdag den 16.01.2018 kl. 17:30 – 18:30
Havnekontoret.
Tilstede: Axel Bredsdorff AB, Kenneth Birkholm KB, John Ostrowski JO, Erik
Henriksen, Jens Ive JI, samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen
CW

1.

Bestyrelsens konstitution
Tilstede var fem ud af bestyrelsens kommende syv medlemmer:
Udpeget af Rudersdal Kommunalbestyrelse, Axel Bredsdorff, Kenneth Birkholm og
Jens Ive.
Udpeget af Vedbæk Håndværker og Borgerforening, John Ostrowski.
Udpeget af Fiskerne i Vedbæk Havn, Erik Henriksen.
Alle fem ovennævnte medlemmer er udpeget for en valgperiode på fire år.
Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn har ikke gennemført valg i 2017 iht. vedtægter,
og har derfor meddelt at de ikke kan deltage i bestyrelsens konstituerende møde med
repræsentanter til bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse tog Sus meddelelse til
efterretning, og formanden nævnte at pladserne måtte stå vakante indtil SU besluttede
at få afholdt det nødvendige valg af repræsentanter.
Herefter konstituerede bestyrelsen sig med JI som formand.
Valg af næstformand blev udskudt indtil der foreligger en afklaring på valg af
bestyrelsesrepræsentanter fra Samarbejdsudvalget.

2.

Meddelelser fra formand
I forbindelse med at Bådelauget VB88, som pladslejernes repræsentant, har overvejet
at nedlægge sig selv til fordel for pladslejernes direkte repræsentation i bestyrelsen,
har JI spurgt i Erhvervsstyrelsen om ændringer i Vedbæk havns vedtægter i forhold til
sammensætning af bestyrelsen.
Ud fra dialog med Styrelsen er det blevet tilkendegivet at de oprindelige stiftere af den
selvejende institution / fonden Vedbæk håndværker og Borgerforening,
Erhvervsfiskerne og Kommunalbestyrelsen, kun efter eget ønske kan forlade
bestyrelsen.

JI så dermed en mulighed for, efter dialog med Styrelsen, at de to pladser der i dag
udpeges af Samarbejdsudvalget, og traditionen tro har repræsenteret henholdsvis
klubber og henholdsvis pladslejere, med en repræsentant til hver, vedtægtsmæssigt
kunne fastlægges i overensstemmelse hermed. Sådan at klubberne fik sikret en fast
repræsentant, og pladslejerne fik sikret en fast repræsentant.

3.

Medelelser fra havnefogeden
Klubhus syd er nu færdigt.
Kaj arbejdet er nu i fuld gang – ny spuns.
Der er en bådejer der har sat sin båd til udlejning gennem AirBnB – dette er ulovligt
ifølge Vedbæk Havns havnereglement 1.17 – bådejeren vil blive kontaktet.
Der er efter havnekontorets opfordring kommet et forslag til hvordan trekanten ved
sydmolen kan omdannes til et rekreativt område – forslaget et videre givet til Byplan.

4.

Fremtidige møder
Tirsdag d. 20 marts ,2018 kl. 17:00
Torsdag d. 31 maj, 2018, kl. 09:00 med efterfølgende sommerekskursion

Mødet hævet 11:00 Referent, CW.

