	
  	
  
	
  
	
  
Kære nuværende og kommende Bådpladslejere,

	
  

Udvidelsen af Vedbæk Havn er i fuld gang, og budgettet og
tidsplanen holder. Stort set alle de nye bådpladser er allerede
besat. Før udvidelsen havde havnen 450 bådpladser og kommer nu
op på 562 pladser, hvoraf flere bliver 4-meters pladser. Det er det,
som især efterspørges.
Efter planen skal
udvidelsen af Vedbæk
Havn stå færdig den 2.
maj i år, hvor indvielsen
finder sted.
Nærmere herom følger
fra havekontoret.
Allerede i marts er
havnen klar til brug.
Vedbæk Bådelaug har brug for din og din families støtte i arbejdet
med at varetage bådpladslejernes interesser.
Bådelauget blev stiftet i 1988 som bl.a. protest mod, at den
daværende havnebestyrelse pålagde bådpladslejerne stigende
pladslejeudgifter til bygning af nye huse til havnens klubber.
Siden er der sket meget:
ü Bådelauget har via valg i havnens samarbejdsudvalg fået en
plads i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn’s bestyrelse.
ü Bådelauget var instrumentet bag landsretssagen og dermed
dommen, der gjorde det klart, at kommunen ikke måtte have
flertal i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn’s bestyrelse
og ikke måtte udøve bestemmende indflydelse i havnens
anliggender.
ü Bådelauget har haft indflydelse på beslutningen om at
renovere molerne og samtidig bygge flere bådpladser.
ü Bådelauget er repræsenteret i havnens byggeudvalg og har
dermed haft medindflydelse på hele byggeprocessen.
ü Bådelauget støtter fondsbestyrelsens arbejde for en bedre
havn - bl.a. gennem frivilligt arbejde.
ü Bådelaugets repræsentant i havnebestyrelsen medvirker bl.a.
til en ansvarlig økonomisk drift af havnen, således at
indtægter og udgifter afbalanceres omkring NUL.
ü Generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af april.
Næste gang den 14. april 2015.

	
  	
  

	
  

Bliv medlem nu – tilmelding via hjemmesiden
For at kunne fortsætte og styrke Bådelaugets arbejde er det
nødvendigt med mange medlemmer, såvel pladslejerne som deres
pårørende.
Derfor opfordrer vi jer, der ikke allerede er medlemmer, til at gå ind
på vores hjemmeside www.vb88.dk >Kontakt & Indmeldelse og
udfylde skemaet gerne som familiemedlem, idet familiemedlemmernes navn og adresse anføres. Kontingentet er DKK 100 pr. år
uanset antal tilknyttede familiemedlemmer.
Spændende foredrag om Søværnet.
Det er lykkedes at få chefen for krigsskibet Esbern Snare,
kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen til
efter Bådelaugets generalforsamling den 14.
April 2015 at holde foredrag om søværnets
krigsskibe og opgaver, herunder om piratjagt,
internationale opgaver, inspektionsskibene og
farvandsovervågning.
Havneindvielse den 2. maj 2015
Indvielsen af den nye Vedbæk havn er fastlagt til den 2. Maj 2015.
Der arrangeres forskellig underholdning og et let måltid mad.
Kulminationen bliver indvielsen af havnens 15 meter høje flagmast,
hvor flag og klubstandere sættes kl. 12. Bådelauget har doneret 1
sæt flag og vimpler til lejligheden.
Vi opfordrer alle til at flage over toppen for at gøre dagen ekstra
festlig.
Har du spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål til denne henvendelse, er du velkommen til
at kontakte Bådelaugets bestyrelse – se på www.vb88.dk.
Venlig hilsen

Niels de Bang
Formand for Vedbæk Bådelaug
& Næstformand i Vedbæk Havn’s bestyrelse
Næstformand i Havnens Samarbejdsudvalg
tlf.: 4580 3939 Mobil: 2573 3939

