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19. november 2013
Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne.
Mødet blev afholdt onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 16:30

Deltagere:
Allinge Bådelaug, Kristian Søgaard
Allinge Lodsstation, Tommy Larsen
Allinge-Sandvig Byforening, Richardt Bendtsen
Fastliggere i Allinge Havn, Per B. Lindgren
Handelstandsforeningen, Steen Gornitska
Hammer Havns bådfart, Tommy Larsen
Hammer Havns bådejere, Ole Nielsen
Kiosken - Hammerhavn, Marie Knudsen
Sandvig Havneforening, Mogens Juul Jensen
Sæne Bådelaug, Kenn-Erik Olsen
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Tom Nielsen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Michael Andersen
Ikke fremmødte:
Allinge Jazz, Lis Martinsen
Allinge-Sandvig Gymnastikforening, Christian Biehl
Christiansøfarten, Peter Stange Jensen
Hammerodde Kajakklub, Nina Bachmann
Sandvig Borgerforening, Jesper Kristoffersen
Teknik & Miljø, Leder af Veje og Havne Hardy Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden. Punkt 4 flyttes til lige før evt.
Ref: Punkt 4 flyttes til sidste punkt før evt.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
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Ref: Listen gik rundt og brugerrådsrepræsentanterne rettede på hvor det
var aktuelt
3. Næste mødedato, forår 2014.
Ref: næste mødedato bliver onsdag den 9. april 2014 kl. 16.30 på Tejn
Rådhus
4. Principiel drøftelse af brugernes medvirken til havnens drift.
Med det vedtagne budget 14, er de kommunale havnes Driftsbudget for
2014 reduceret.
På den baggrund ønsker T&M en principiel drøftelse af i hvilket omfang
brugerne har lyst til/interesse i at medvirke til havnens drift.
Medvirken kunne være:
a. Modtagelse og vejledning af gæster (evt. periode bestemt.)
b. Opsyn med Allinge, Sandvig og Hammer havne. (evt. periode bestemt.)
c. Udfærdigelse/forslag til af plan for vinterstandpladser.
d. Mindre vedligeholdelsesopgaver som eks. malerarbejde og reparationer.
e. Oprydning på havnens arealer.
f. Rengøring, renholdelse/grøn pleje.
Ref: Jakob orienterede om budget 2014, og herunder at de kommunale havne samlet skal øge egen indtjeningen med 200.000,- ved højere takster.
Hammerhavn arrangerede arbejdsdage til foråret.
Sandvig Havneforening har arbejdsdage allerede.
Der blev orienteret om hvorledes de afsatte midler til vedligehold på
havnene ved brugernes hjælp kan række længere.
5. Bådpladsmærker.
Fremover skal alle hjemmehørende både, herunder, herunder kajakker, slæbejoller, gunmibåde og foreningsbåde, forsynes med et bådpladsmærke.
Derfor skal foreningerne oplyse antallet og typen af foreningernes både, joller og
kajakker til havnen, så bådpladsmærkerne kan fremsendes og påsættes til sæsonen
2014.
De enkelte foreninger bedes fremsende en liste over foreningers både, kajakker
m.m. til havnefogeden inden 1. december 2013.
Bådejere som ønsker mulighed at for have slæbejoller og gummibåde liggende på
havnens sø- og landarealer skal ligeledes have et bådpladsmærke, som kan bestilles
mod et administrationsvederlag på 100 kr.
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Ref: De berørte foreninger blev bedt om at fremsende lister over foreningsbådene, således at disse kan mærkes op.
6. Ansvarsforsikringer for lystbåde og joller.
Teknik & Miljø mener, at tiden er kommet hvor alle hjemmehørende både skal
have ansvarsforsikring.
Dette skal være gældende for 1. april 2014.
Ref: Det blev pointeret at alle både fra 1. april 2014 skal være ansvarsforsikret
7. Principiel drøftelse af folkestien i Allinge (punkt fra Handelsstandsforeningen).
Et ekspertpanel har været på Nordbornholm og har på baggrund af besøget, udfærdiget en rapport som beskriver Allinge-Sandvigs turistmæssige potentiale og hvordan de oplever området i dag.
Rapporten ” Allinge-Sandvig - et stort turistmæssigt potentiale” er vedlagt som bilag.
Der ønskes en drøftelse af ”Folkestiens” mulige understøttelse af rapportens anbefalinger.
”Folkestien” er udarbejdet af en gruppe borgere som har arbejdet med
idéen i forbindelse med projektet ”Både Og” og med den udformning
stien har fået i den skitse gruppen har forelagt Borgmesteren, vil stien
sandsynligvis kunne gennemføres inden folkemødet 2014, og uden at involvere fonde. Borgergruppen vil blive inviteret til et møde hvor de konkrete løsninger forventningsafstemmes.
Ref: Borgergruppen har haft møde med borgmesteren, hvor konklusionen er at stien som den skitse gruppen har forelagt Borgmesteren, sandsynligvis vil kunne gennemføres inden folkemødet 2014.
Den 12. november er der aftalt møde hvor stiforløbet gennemgås sammen med borgergruppen for at afstemme forventningerne.
8. Status på projekter på Hammer Havn.
Maste og kajakhuset forventes afsluttet i 2013, tegninger vedlægges som
bilag. Det sydlige molehoved havde vi også håbet på at få ombygget i år,
men de dykkertimer vi har kunnet disponere over, har vi måttet prioritere
andre projekter først, og nu bliver det nok først til foråret. Projektet med
at forbedre kvaliteten af havnevandet, hvor der i år er blevet uddybet ca.
en meter i indsejlingen og fyld ca. 1000 tons sand ind i de dybeste områder i havnen, forventes fortsat i 2014.
Ref: Maste/kajakhuset forventes forsinket med ca. 14 dage pga. Azobe
leverandøren er gået konkurs.
Tegninger over huset blev udleveret og teknikaliteter blev forklaret.
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Det sydlige molehoved uddybning i indsejlingen og yderligere opfyldning
af hullet i havnen, forventes færdigt inden sæsonen.
Sæne Bådelaug orienterede om processen med ansøgning om hjertestarter, som i første omgang ikke havde ført til opsætning.
Muligheder og rammer for at anlægge en Petanque-bane blev drøftet.
9. Status på projekter på Sandvig Havn.
Maling af toiletter maj måned er udført.
Etablering af parkeringsplads øst for toiletbygning forsøges udført i 2014.
Den tidligere fiskeforretning er solgt og de nye ejere ønsker at producere
is og drive Cafe på stedet, havnen har fået udarbejdet en skitse på hvad
der kan forventes byggetilladelse til, skitsen er vedlagt som bilag.
Ref: Den endnu ikke opmærkede parkeringsplads øst for servicebygningen blev drøftet, og om den nye cafes behov påvirker den skitserede parkeringsplads
10. Status på projekter på Allinge Havn
Oppudsning og maling af Sverigesvej 4 og 6 er udført.
Borde- og bænkesæt, der er ikke opsat så mange borde- og bænkesæt som
der har været tidligere, dette som et forsøg, for at se om det gav en renere
havn.
Fornyelse af midlertidig elinstallation for gæstesejlere er udført og har givet væsentlig færre problemer med udfald i sommer.
Istandsættelse af kajstrækning efter brand El-arbejdet er udført. Reparation af kantsten og tømmerarbejde mangler stadig.
Havnen har med hjælp fra ASTE flaget i 2013.
Ref: ”Kontorvognens” brugeres anvendelse af bord og bænkesæt på
havnen blev debatteret. Brugerne anbefaler at der opsættes bord og bænkesæt på havnen igen og at man til foråret tager en snak med ”kontorvognens” brugere om adfærd på havnen.
11. Gæstesæsonen 2013
De tre oversigter ”Gæstebåde i perioden 1. januar - 1. oktober” viser antallet af gæstebåde i henholdsvis Allinge, Sandvig og Hammer havne,
samt alle kommunale havne i årene 2010-2013 i ovennævnte periode.
I Allinge Havn har sæsonen 2013 været en fremgang i forhold til 2012 på
1,4 procent, der set i forhold til at der i år ikke har været gæstebåde i havnen til folkemødet og at prisen har været hævet og at bådene bliver større
og større, positivt
Tilsvarende gør sig gældende for Sandvig Havn,. Her har været en fremgang i forhold til 2012 på 4 procent.
I Hammer Havn er antallet af gæstebåde steget betragteligt. I forhold til
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sæsonen 2012 er antallet af gæstebåde i 2013 steget med 68 %. Fremgangen tilskrives, dels det løft som Hammer Havn har fået, det gode vejr, og
at byggeriet og generne dermed er overstået.
Ref: Effekten af kvalitetsløft og en god sommer blev diskuteret.
12. Forslag fra brugerne til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Der er ikke modtaget forslag fra brugerne til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Ref: Brugerrådet foreslog at følgende skulle prioriteres:
• Bord og bænkesæt på Allinge Havn
• Møbler til multihuset på Hammer Havn
Det blev forklaret hvorfor der ikke opsættes y-bomme i de havne hvor
miljøet ikke passer til det.
Evt.
Ref: Brug af multihusets køkken i Hammer Havn blev debatteret
Der blev orienteret om den kommende høring af affaldsplaner
Venlig hilsen
Michael Andersen

Bilag :
• Allinge-Sandvig - et stort turistmæssigt potentiale.
• Skitse over Café på Sandvig Havn.
• Gæstebåde i perioden 1. januar - 1. oktober - Allinge Havn
• Gæstebåde i perioden 1. januar - 1. oktober – Sandvig Havn
• Gæstebåde i perioden 1. januar - 1. oktober - Hammer Havn

