Referat
Af brugerrådsmøde på de nordlige havne
Mødet afholdtes den 15. april kl. 16.30 på Tejn Rådhus,
Skovløkken 4 i Tejn

J.nr. 08.00.00G01-0095

Indbudte:

Foreningen Sandvig v/ Knud Åge Månsson
ASTE v/ Christina Juhl Sørensen
Allinge Jazz v/ Christina Juhl Sørensen
Havnefoged Tom Nielsen
Hammer havns bådfart v/ Tommy Bruun Larsen
Hammerhavnskiosken v/ Marie Knudsen
Bådejerne på Hammer Havn v/ Ole Nielsen, ikke mødt
Allinge-Sandvig Byforening v/Steen Gornitzka
Leder for veje og havne Hardy Pedersen
Jakob Jensen BRK
Danpilot v/Claus Andersen
Hammerodde kajakklub v/Jesper Rusell
TIF v/Lene Møller
Sæne Bådelaug v/ Kenn-Erik Olsen
Sandvig Havneforening v/ Mogens Juul Jensen
Allinge-Sandvig Gymnastikforening v/Christian Biehl, ikke mødt
Christiansøfarten v/ Peter Stange, ikke mødt
Bådejerne i Alling havn v/ Per Lindgren
Tom havde fået lov til at koncentrere sig om TrollingMaster
Allan Stender mødte for Aste og Jazz
Tommy mødte for Claus

1.

Godkendelse af dagsorden
Ref.: Der blev tilføget et nyt punkt 9 vedr. fugt i kajakbygningen.

2.

Ajourføring af adresse
Listen går rundt og de fremmødte kontrollerer og justerer om nødvendigt.
Ref.: Listen blev opdateret

3.

Næste mødedato
28-10-2015 kl. 16.00
Forårets møde
Ref.: Som en konsekvens af en budgetbesparelse fra 2013 vil der ikke længere automatisk blive
indkaldt til forårsmøder.
Alle brugerrepræsentanter kan fortsat, i henhold til retningslinjerne for brugerådsarbejdet, anmode
om et møde.

4.

Budget 2015 gennemgang af fællesbudgettet og de enkelte havnes delbudgetter
I det omfang det lykkes at få færdigbehandlet fællesbudgettet og de enkelte havnes budget,
gennemgås disse. Alternativt udsendes budgetterne til brugerrådene, når de er færdigbehandlede.
Ref.: Der blev orienteret om vanskelighederne med at skabe balance mellem indtægter og udgifter,
men at det nu ser ud til at være lykkedes. Desværre på et niveau, hvor der alene er afsat midler til en
central buffer på mellem 200-300.000,-.
Derudover er der afsat midler til forbedring af trådløst netværk, trapper på tværmolen og
dykkerarbejde i Hammerhavnen, et mindre beløb til reparation af et kort stykke waterlist i Allinge
samt bjergning af den knækkede pullert uden for havnen.
Der blev endvidere orienteret om, at der forventes en prioritering af de 1,5 mio. kr. i anlæg i løbet af
kort tid.
Hvis nogen har forslag til projekter, bedes de sende dem til Jakob

5.

Udlevering af bådnumre.
Igen i år vil bådnumrene udleveres fra havnekontorerne. På fakturaerne står der, at man kan finde de
enkelte havnekontoreres åbningstider på hjemmesiden, på opslag på havnekontorerne eller få dem
oplyst på tlf.nr. som står på fakturaen. I 2015 og frem vil der være krav om, at redskabskasser
ligeledes får nummer, som der blev indført for bådestativer og bådevogne i 2014. Numre til disse vil
blive udleveret sammen med bådnumrene. Der er indført en regel om, at hvis bådejeren ikke har
påsat sit mærke inden 1. juni vil havnefogeden have mulighed for at gøre dette mod betaling.
Det er fortsat et ønske at få brugernes hjælp til bådmærker, så vi ikke også i 2016 skal bruge mange
resurser på det.
Det blev foreslået om ikke bådmærker helt kan undværes, det overvejes

6.

Partnerskabsaftaler;
Det er fortsat et ønske, at brugerne kommer med forslag til emner til opgaver, der kan varetages af
brugerne. Forslagene sendes til Jakob.

Side 2 af 3

Vi er i Teknik og Miljø meget glade for den hjælpsomhed, der udvises på alle tre havne.
7.

Sporet ved folkemødet (Allinge Sandvig byforening)
Status på vinterens påvirkning af stien ved Kampeløkke Å, samt planer for færdiggørelse af stien
Da vinteren endnu ikke er overstået er det ikke muligt at se, hvordan stien har klaret sig. Når Morten
Bach finder ud af, hvad der skal/kan gøres, må han kontakte brugerrådet.
Ref.: Morten kontaktes for en opdatering.

8.

Multihuset (Hammerodde kajakklub)
Drøftelse af opsætning af skydevæg til køkkenet i multihuset, således at det kun er klubberne der har
adgang.
Ref.: Sæne Bådelaug foreslog en lås på deres opvaskemaskine som løsningen.

9.

Fugt i Kajakhuset
Der er fortsat ingen tilbagemelding fra Cowi Consult, om de kan projektere sig ud af opfugtningen af
de indvendige flader, hvor salt fra havgusen er medvirkende årsag.
Jakob følger op, og Steen Gornitska får poletter til vaskemaskinen i Allinge

10. Evt.
Lodsen erindrede om opstregning af de aftalte p-pladser i Allinge, og der blev nævnt at der vil blive
opkrævet leje også for manøvreareal til p-pladserne.
Der kommer nye flagstænger og beslag på Allinge Havn uden udgift for kommunen, men havnen
skal levere en ny snor til den store flagstang.
Taksten på Trollingbåde drøftedes, og Marie ville gerne have en kontakt, hvortil hun kan rette klager
over de forhøjede takster. Det blev atter fremført, at vi måtte blive bedre til at orientere om all
inclusiv princippet
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