Referat
Referat af ekstraordinært brugerrådsmøde med Hammerhavn den 21.
februar 2017. Mødet var af praktiske årsager delt i to møder.
Til stede kl. 8:15-9:15:
Kenn-Erik Olsen, Sæne Bådelaug
Christina Krönlein, Sæne Bådelaug
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
Til stede kl. 15:30-16:30:
Peter Herskind, DanPilot
Ebbe Bay Mogensen, Hammerhavn Bådfart
Leif Rubæk-Nielsen, Hammerhavn Bådfart
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
1.

Ombygning af træbro/slæbested på Hammerhavn
Som opfølgning på brugerrådets kommentarer til den skitse, der blev
fremlagt på møde den 8. november 2016, fremlagde havnen en tilrettet
planskitse af renoveringen af træbroen/slæbestedet, hvor ønskerne om
mere brugervenlighed for joller og kajakker er forsøgt integreret i projektet. Den tilrettede planskitse er vedlagt som Bilag A.
Sæne Bådelaug havde en række ændringsforslag til skitsen, herunder forslag om en bro med en stejlere hældning (25 %), uden knæk og med
yderligere 2 meter større bredde. Bådelauget stillede også forslag om
etablering af ribbe på broen, så man ikke glider, når man skal sætte sin
båd/kajak i vandet. Endelig fremsatte bådelauget et ønske om etablering
af en bro langs vandet, hvor det er muligt at lægge til fra tre sider med
joller og kajakker.
På mødet kl. 15:30 med DanPilot og Hammerhavn Bådfart fremlagde
havnen både den tilrettede skitse samt de ændringsforslag, som Sæne
Bådelaug var fremkommet med kl. 8:15. Hverken DanPilot eller Hammerhavn Bådfart havde indvendinger til det nye projektdesign eller
bådelaugets ændringsforslag.
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Hammer Odde Kajakklub var forhindret i at deltage i møderne, men
havde fremsendt bemærkninger til den tilrettede planskitse med en melding om, at udkastet overordnet set ser fint ud.
Havnen vurderede, at ændringsforslagene var konstruktive og vil forsøge
at imødekomme dem i udarbejdningen af det endelige projekt. En evt.
etablering af en bro langs vandet til joller og kajakker er dog ikke indeholdt i projektet. Havnen er i dialog med bl.a. kajakklubben om alternativ finansiering af en sådan bro.
En endelig projekttegning vil blive fremsendt til brugerrådets medlemmer.
2.

Eventuelt
Havnen fremlagde en henvendelse om etablering af en kabelbane i
Hammerhavn for de fremmødte brugerrådsrepræsentanter. Et bornholmsk firma er interesseret i at etablere en bane i den inderste del af
bugten, og havnen ønsker nu at drøfte muligheden med brugerrådet.
Sæne Bådelaug var ikke umiddelbart afvisende overfor projektet, mens
Hammerhavn Bådfart mente, at man bør tage hensyn til, at der er mange
lokale, der benytter den del af bugten til frokost/picnic. Bådfartens repræsentanter synes ikke umiddelbart, at en kabelbanen passer ind i det
miljø, der er i havnen – ej heller at der er behov for at tiltrække flere gæster til området, som i dag er yderst velbesøgt.
Sæne Bådelaug spurgte ind til muligheden for at etablere en naturlegeplads på de grønne arealer ved Hammerhavn og foreslog, at havnen
fandt inspiration i den model, der netop er etableret i Tisvildeleje.

Bilag A: Tilrettet planskitse

