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7. december 2012
Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer
havne den 31. oktober 2012.

Fremmødte:
Allinge Bådelaug, Kristian Søgaard
Allinge Lodsstation, Claus Andersen
Allinge-Sandvig Byforening, Richardt Bendtsen
Allinge-Sandvig Gymnastikforening, Christian Biehl
Christiansøfarten, Peter Stange
Handelstandsforeningen, Steen Gornitska
Hammer Havns bådfart, Tommy Larsen
Hammer Havns bådejere, Ole Nielsen
Hammerodde Kajakklub, Steen Gornitska
Kiosken – Hammerhavn, Marie Knudsen
Sandvig Havneforening, Mogens Juul Jensen
Sæne Bådelaug, Henrik Svensson
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Tom Nielsen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Michael Andersen
Teknik & Miljøs havnegruppe, projektet ”Både Og”, Mogens Stender Alstrup
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref: dagsorden godkendt
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Ref: Adresseliste gik rundt for at kontrollere og justere adresser og tlf.
numre
3. Næste mødedato, forår 2013.
Ref: den 17/4-13 kl. 16.30
4. Folkemødet 2013.
Ref: Lena Schenck blev forhindret i at deltage
Michael orienterede om de ændringer der bliver i forhold til havnen. Lena deltager i næste møde
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5. Præsentation og drøftelse af projektet ”Både Og”.
Ref: Mogens præsenterede Allinge gruppens projekt, og forklarede om
det videre forløb for hele Både Og projektet: Næste trin bliver at få kortlagt lovgivning, eksisterende planer, lokalplaner, lodsejere og brugeres interesser. Dernæst skal idérne til de enkelte havne præsenteres på et borgermøde for hver havn og senere i Teknik og Miljøudvalget, Økonomi
og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Herefter kan fundrasing
begynde.
Fonde har rettet henvendelse til Folkemødet og vist interesse for at bidrage til projekter.

6. Høring vedr. aflevering af farligt affald på de kommunale havne.
Ref: Jakob orienterede om baggrunden for at punktet skal behandles politisk.
Ingen af brugerrådsrepræsentanterne gav udtryk for at den nuværende
ordning med at ringe til havnefogeden, var utilstrækkelig.

7. Hammerhavn, kommende arbejder og tidsplan for samme på
Hammerhavn.
Ref: Jakob gennemgik tegningen over arealet omkring nybyggeriet, med
de belægningszoner der var tegnet ind.
Nogle brugerrådsrepræsentanter gav udtryk for at antallet af borde/bænkesæt var utilstrækkelig, at der burde elefantriste foran alle døre,
at borde/bænkesættene ikke bør støbes fast, men boltes fast i træbelægningen, om nødvendigt med yderligere underlag og at det belagte areal
foran kiosken var alt for lille.
Der blev endvidere spurgt ind til om den tegnede kajakbro og kajakbroen
ved naturcampingpladsen blev til noget, og ligeledes om de i arkitekstkonkurrencen omtalte læskærme og sejl bliver til noget.
Læskærm foran toiletbygningen etableres inden næste sæson, hvorimod
læskærme mellem bygningerne og sejloverdækning indtil videre er pillet
ud af projektet.
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8. Hammerhavn, retningslinjer for brug af multihuset.
Ref: Forslagene blev debatteret og der blev foretaget enkelte justeringer.
De justerede retningslinjer bliver hængt op, og der evalueres på dette efter 1 sæson
9. Allinge Havn, parkering på havnen.
Ref: Forslagene blev debatteret og der blev foretaget enkelte justeringer.
De justerede tegninger sendes til behandling i Vejmyndigheden og politiet, hvorefter opstregning og skiltning vil blive iværksat.
10. Gennemgang af udvalgte emner fra Takstregulativet;
Ref: Supplerende rotationspladsordningen blev debatteret og vinteropbevaringen og vigtigheden af stram styring af udnyttelsen af arealerne blev
forklaret.Kommer nogen på et navn til de supplerende rotationspladser
der er nemmere at forstå, så modtager vi gerne forslag
Indkomne forslag
Ingen forslag.
11. Evt.
Der blev ønsket en bedre løsning for grillaftrækket i Sandvig sejlerstue
Der kom forslag om at benytte Sejlerhuzed i Hammer Havn til vaskemaskine
og tørretumbler.
Der blev efterlyst løsning til at vognmænd kan komme ud på betonen på
hovedmolen på Hammerhavn for isætning og optagning af både, uden risiko
for skade båden pga. det ujævne stykke før betonen.. Henning Mikkelsens
vognmandsforretning har vogn med hydragliske støttearme, det burde løse
problemet. Der har været tanker om en anden overgang fra den originale
granitbelægning til betonen, evt. et mindre areal med chaussesten omkring
tipvognsskinnerne.
Opfyldning af hullet i yderhavnen i Hammerhavn påbegyndes inden sæsonen, tilladelse er givet.
Udskiftning af en del af tømmeret på Søndre molehoved startes op hurtigst
muligt
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Fra Sandvig havneforening kom ønske om at fylde yderligere granit på forkastningen mod øst
Vatterlister på Sandvig havn i indsejlingen sættes op så snart det er lavvande
og montørerne har tid.
Der blev orienteret om at der i 2013 skal sparres 300.000 på driften på de
kommunale havne.
Hammerodde kajakklub efterlyste en anden ordning for afregning af private
kajakker, idet de mener når de stables i højden, burde være billigere.
Hammerhavnskiosken efterlyste bedre information om betaling for brug af
trollingrampe
Der blev orienteret om at Danpilot i en prøveperiode frem til juli 2013……,
vil være mere i hammerhavn.
Der var generelt udtryk for at sammenlægning af brugerrådsmøderne på de 3
nordlige havne er en god ide.
Med venlig hilsen

Michael Andersen
Sagsbehandler og Havnefoged

