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Referat fra Brugerrådsmødet i Hasle d. 9/5 2011
Inviterede / Deltagere
Hasle Sejlklub, Poul Kyhn
Hasle Turist- og Erhvervsforening, Lars Knudsen
Erhvervsfiskerne, Kaj Oluf Holm
Hasle Havns Venner, Egon Mortensen
Hasle Marina 2, Carl Johan Abel rep. ved Erik Andersen
Hasle Byting Kaj Erik Mortensen
Hasle Marina 1, Lasse Lundgreen
Hasle Småbådeklub, Lars Tisted rep. ved Karsten R. Hansen
Havnegruppen, Bornholms Regionskommune, Jakob Jensen
Havnegruppen, Bornholms Regionskommune, Mogens Stender Alstrup
Havnegruppen, Bornholms Regionskommune, Morten Kjær-Andersen – referent
Center for Regional og Turismeforskning, Julie Skajaa – Projektet ”BÅDE og”
Fraværende:
Lasse Lundgreeen Hasle Marina 1

1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen bemærkninger, dagsorden godkendt.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad

Ingen ændringer
3. Næste mødedato, efterår 2011.
Oktober-november

Onsdag d. 26/10 kl. 16.30 i Sejlerstuen
4. Drifts- og Anlægsopgaver 2011.
Mogens og Jakob orienterer.

Mogens orienterede om havnens drift og færdiggørelsen af toiletterne i Hasle Marina,
der er en anlægsopgave.
Budgettet for snerydning blev overskredet.
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Flodprammen ønskes fjernet fra havnen. Dialog med ejeren haves vedr. fjernelse eller
renovering.
Redskabskasserne flyttes så snart tømmeret kommer fra Østerlars Savværk.
Der er installeret nyt låsesystem med urstyring på Handikap toilettet ved havnekontoret,
så toilettet er låst i tidsrummet 22-07. Havnegrillens personale sørger for rengøring af
toilettet.
Vedr. fugning af havneværkerne, oplyser Jakob at firmaet Jens Møller i Gudhjem har
investeret ½ mil. Kr. i fugemaskine til projektet, hvor man også i Hasle skal fuge granitog betonmoler.
5. Igangværende havneprojekter i BRK’s Havne.
Jakob orienterer om, hvad der sker af store tiltag i de øvrige havne.

Jakob orienterede kort om projektet i Hasle, hvor stensætningen ved Marinaen og de
tidligere ydre værker reduceres. Efter sæsonen reduceres kajerne i Tuborg Havn,
samtidig med at kanalen graves, dette kræver dog en ny lokalplan og et kommuneplan
tillæg for de berørte områder.
Poul K. efterlyste bedre kommunikation vedr. opstarten af det igangværende arbejde.
Brugerrådets holdning var, at de ønskede information inden påbegyndelsen. En mail til
brugerrådets medlemmer kunne have gjort det.
6. Brugerdreven innovation ”Bornholms Havne- de skjulte skatte”.
Formål med projektet er at tilføre de bornholmske havne nye aktiviteter, samt flere og gerne nye
brugere. Dette skal ske på baggrund af en udviklingsproces baseret på brugerinddragelse, hvor en lang
række workshops skal frembringe visioner og koncepter for fremtidens havne. Der er ikke midler til
anlæg (bygninger, havneværker eller lign.) i projektet.
Projektet præsenteres på 4 stormøder i maj 2011, fordelt på 4 forskellige lokationer på øen, således at
flere havne er omfattet af samme møde.
Afhængig af antallet af interesserede brugere/havne kan der blive tale om en udvælgelse af deltagende
havne i projektet.
Projektet omfatter også evt. samarbejder på tværs af havnene.
Projektet er påbegyndt primo 2011, med Julie Skajaa som projektleder og har statslige og EUbevillinger frem til ultimo august 2013.

Julie orienterede kort om Brugerdreven innovation og de afholdte Urban møder, samt
de forestående stormøder.
Julie opfordrede alle til at deltage i ét af de 4 stormøder.
7. Indkomne forslag:

Der van ingen indkomne forslag
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8. Evt.
Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til næste Brugerrådsmøde.

Poul K. ville vide om rygterne talte sandt, vedr. nedrivningen af de gule redskabsskure
syd for Tuborg havn.
Jakob meddelte at hvis projektet med havnetorvet blev en succes måtte huset
nødvendigvis vige pladsen, men erstatning for redskabshusene vil blive opført et andet
sted da man er vidende om at nogle af rummene er ejet af brugeren.
Tilladelsen til skurbyggeriet ved arealet vest for havnegrillen forventes midt i juli.
Referent
Morten Kjær-Andersen
Med venlig hilsen

Marianne Kofod Pedersen
Havnefoged/Sagsbehandler
Dir. tlf.: 2336
E-Mail: Marianne.Kofod.Pedersen@brk.dk

