Kære nuværende og kommende Bådpladslejere

Den nye havn:

Vi kan være stolte og glade
Sidste år var et begivenhedsrigt år for
bådejerne i Vedbæk Havn. Den nye havn
blev indviet.

Og det blev gjort med manér i højt solskin.

Som så ofte før, når der gennemføres større projekter, sker der
hurtigt en mytedannelse. Omkring projektet i Vedbæk Havn bredte
der sig den opfattelse, at det er kommunens havn, og at udvidelsen
alene havde til formål at gøre plads til nye og flere bådpladser.

Intet kan i realiteten være mere forkert. Det er ikke kommunens
havn. Det er vores havn. Udvidelsen gav selvfølgelig flere pladser,
men det er lige ved, man kan kalde det en sidegevinst. Den røde
tråd i projektet var nemlig at fremtidssikre havnen. De såkaldte
klimaforandringer betyder, at vi vil få mere ekstremt vejr med
blandt andet forhøjet vandstand til følge. Derfor skulle Vedbæk
Havn føres ajour. For at få midler til dette logiske projekt blev der
skabt og solgt nye bådpladser, der således finansierede projektet.
OK, dette er sagt forenklet, men det er essensen.
Den tidligere, mangeårige
formand for Vedbæk
Bådelaug, Niels de Bang,
spillede en absolut central
rolle i
havneudvidelsesprojektet. Da
det var fuldført, besluttede
han at trække sig som
formand.
Nu arbejder bestyrelsen videre på at optimere Vedbæk Havn og
forholdene for bådejerne
Netop i disse dage sættes bådene i vandet til den nye sæson.
Vedbæk Bådelaug ønsker sine medlemmer god vind

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:
 Bådelauget har via valg i havnens samarbejdsudvalg fået en
plads i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn’s bestyrelse.
 Bådelauget var instrumentet bag landsretssagen og dermed
dommen, der gjorde det klart, at kommunen ikke måtte have
kommunalt flertal i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk
Havn’s bestyrelse og ikke måtte udøve bestemmende
indflydelse i havnens anliggender.
 Bådelauget har haft indflydelse på beslutningen om at
renovere molerne og samtidig bygge flere bådpladser.

 Bådelauget er repræsenteret i havnens byggeudvalg og har
dermed haft medindflydelse på hele byggeprocessen.
 Bådelauget støtter fondsbestyrelsens arbejde for en bedre
havn - bl.a. gennem frivilligt arbejde.
 Bådelaugets repræsentant i havnebestyrelsen medvirker bl.a.
til en ansvarlig økonomisk drift af havnen, således at
indtægter og udgifter afbalanceres omkring NUL.
 Generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af april.
Næste gang den 19. april 2016.
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.
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
Vedbæk Bådelaug

