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19.

Underskrive referat fra seneste møde
Resumé
I henhold til vedtægter for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et
punkt med godkendelse af referat fra seneste møde.
Sagsfremstilling
Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 8. juni 2017 modtaget
referat fra havnebestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 til godkendelse.
Havnedirektøren indstiller,
at referat og tillægsreferat godkendes.
Beslutning
Referat og tillægsreferat blev underskrevet.

08.00.00-G01-20-17

20.

Godkendelse af dagsorden
Resumé
I henhold til Forretningsorden for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn pkt. 4.2 skal
dagsorden indeholde punkt om godkendelse af dagsorden.
Sagsfremstilling
Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 29. august 2017 modtaget
dagsorden til bestyrelsesmøde 4. september 2017. Der skal under punktet foretages
en godkendelse af dagsordenen, herunder behandles hvorvidt de foreslåede punkter
skal behandles, som åbne eller lukkede punkter.
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Havnedirektøren indstiller,
at dagsordenen godkendes som forelagt og fordelt på åbne og lukkede punkter.
Beslutning
Dagsordenen blev godkendt som forelagt og fordelt på åbne og lukkede punkter.

08.00.00-G01-21-17

21.

Budgetopfølgning 2017 med statistikker
Resumé
Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle
Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status pr. 31. juli 2017.
Sagsfremstilling
Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2016 vedtaget et budget for
havnens drift for 2017. For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge
overholdelsen heraf - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendige
korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på
den økonomiske udvikling af regnskabsåret.
Statusrapport pr. den 31. juli 2017 fremlægges under mødet.
Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. juli 2017.
Havnedirektøren indstiller,
at punktet drøftes.
Beslutning
Punktet blev drøftet.
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08.00.00-G01-26-17

22.

Havnedirektøren orienterer
Resumé
Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.
Sagsfremstilling
Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle
Erhvervshavn, samt forholdene i øvrigt.
Udlevering af intern rapport:
Folketingets ombudsmands redegørelse om aktindsigt i intern rapport omkring
muligt misbrug af aktiviteter på Vejle Havn angiver at, rapporten ikke er intern.
Der er aftalt opfølgning med personalejuridisk afdeling, om at de vil give et notat.
Notatet angiver at der ikke er noget personfølsomt i rapporten, og at den derfor
ikke kan tilbageholdes efter disse regler. Derfor anbefaler personalejuridisk
afdeling i Vejle Kommune at rapporten udleveres.

Havnedirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning og rapporten udleveres.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning, og rapporten udleveres.
Christa Laursen valgte at stemme imod udleveringen af rapporten for at beskytte
medarbejderne og give havnen ro. Desuden mente Christa Laursen, at rapporten
flere steder var behæftet med fejl og mangler.

08.00.00-G01-23-17

23.

(Lukket punkt) Orientering
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08.00.00-G01-24-17

24.

(lukket punkt) Personalesag
08.00.00-G01-25-17

25.

(lukket punkt) Køb og salg af fast ejendom
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