Referat
Møde 3/18,
Mødested:

Torsdag den 31.05.2018 kl. 8:30 – 10:00
Havnekontoret.
Tilstede: Axel Bredsdorff AB, Kenneth Birkholm KB, John Ostrowski JO, Jens Ive JI,
Jesper W. Andersen JA, Klaus Gude KG samt havnefoged Tom Olsen TO og referent
Charlotte Widriksen CW
Afbud: Erik Henriksen

1.

Meddelelser fra formand
Henvendelse fra pladslejer der ønsker at genindtræde på fast plads blev drøftet og
bestyrelsen besluttede i enighed at fastholde den tidligere trufne administrative
afgørelse. Pladslejer orienteres af JI om afgørelsen.

2.

Meddelelser fra havnefogeden
Strandrensning af syd strand starter onsdag d. 6 juni 2018 og foretages af firmaet VG
entreprenør, der også var den udførende entreprenør på havneudvidelsen.
Havnens datapolitik er bragt i overensstemmelse med den ny person data lovgivning.
Provianten, blev igen drøftet og der blev udtrykt stor utilfredshed med den manglende
understøttelse og imødekommelse overfor havnens brugere. Aftaler omkring
åbningstider og varesortiment overholdes ikke. Administrationens dialog med forpagter
mødes ikke af forståelse hos forpagter. Havnefoged og formand vil i nærmeste fremtid
skriftligt indskærpe forpagtningsaftalens bestemmelser overfor forpagter.
Havnen har endnu ikke modtaget endelig afgørelse omkring ønsket om en fitness
platform ved Sydmolen. AB og JI vil tage fat i rette vedkomne på kommunen.
Placering af Sankt Hans bål udfordres af afstands krav til stråtækte bygninger.
Konkrete placeringsmuligheder undersøges, og som mulig afløser skal en mulig
placering på cirkuspladsen i Vedbæk undersøges.

3.

Vedbæk havn, klubhusene
Der er aftalt afsluttende gennemgang af bygningerne, så Ibrugtagnings tilladelsen kan
blive udstedt.
Klubrepræsentanterne bemærkede at det var en god fælles dialog mellem klubberne,
og at der opleves markant øget aktivitet i de enkelte klubber.

4.

Økonomi
Havnens økonomi er forsat god. At alle pladser nu er udlejet slår også tydeligt positivt
igennem i Havnens økonomi.

5.

Evt.
Fremtidigt møde
Mødedato for november, tirsdag, d. 20. november, 2018, kl. 17:00, med efterfølgende
julemiddag.

Mødet hævet 10:00 Referent, CW.

