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30. maj 2013
Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer
havne. Onsdag den 17. april
Afbud fra Kristian Søgaard Allinge Bådelaug, Peter Stange Christiansøfarten,
Marie Knudsen Hammerhavnskiosken og Tom Nielsen Havnefoged
Fremmødte:
Allinge Jazz, Lis Martinsen
Allinge Lodsstation, Henrik Jacobsen
Allinge-Sandvig Byforening, Richardt Bendtsen
Fastliggere i Allinge Havn, Per B. Lindgren
Handelstandsforeningen, Steen Gornitska
Hammer Havns bådfart, Leif Rübeck
Sandvig Havneforening, Mogens Juul Jensen
Sæne Bådelaug, Kenn-Erik Olsen
Politisk & Administrativt Sekretariat, Lena Schenk (Folkemødesekretariatet).
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Michael Andersen
1. Ref: Michael bød velkommen
2. Ref: De fremmødte præsenterede sig
3. Orientering om Folkemøde 2013 fra Folkemødesekretariatet v/
Lena Schenck
Ref: Lena orienterede om pladsfordelingen, og de tilpasninger, forbedringer og udvidelser der sker i år. Herunder at Kjærnæsgrunden bliver planeret og delvist udlejet til eventtelte, der kommer flere madtelte, bedre
skiltning, foldekort og en tættere dialog med fly, færger og bustransport.Teltene fylder i år 40% mere end sidste år, havnen er fyldt op med
aktivitetsbåde, sejlende turister henvises til nabohavnene, mere massiv
mediedækning, etablering af blivende vand og el-instalationer og udvidelse af parkeringsmulighederne. Der regnes i år med ca. 60.000 besøgende.
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4. Godkendelse af dagsorden.
Ref: godkendt uden bemærkninger
5. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Ref: Listen med de fremmødtes data gik rundt for kontrol / justeringer
6. Næste mødedato, efterår 2013. onsdag den 30. oktober 16.30
Ref: Der blev aftalt 30. oktober kl. 16.30
7. Forslag til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Det er besluttet at alle efterårsmøderne i brugerrådene have et fast punkt
på dagsordenen med ordlyden:
”Forslag til vedligehold og anlægsopgaver”.
Dette så brugerne bliver erindret om, at de har mulighed for at stille forslag til det kommende år.
Punktet er sat på dagsordenen som et orienteringspunkt, således at brugerne i løbet af sæsonen 2013, kan notere disse forslag.
Ref; Jakob orienterede om at det er besluttet at alle efterårsmøderne i
brugerrådene skal have et fast punkt på dagsordenen med ordlyden:
”Forslag til vedligehold og anlægsopgaver”.
Brugerne kan i løbet af sæsonen 2013, notere sig forslag til vedligehold
og anlægsopgaver

8. Redningsstier på havnene.
Der er kåret en vinder af Trygfondens konkurrence vedr. redningsstiger
til havne.
Se vedlagte bilag: ”Pressemeddelelse fra Trygfonden” og ”Redningsstige Trygfondens vinderforslag”
De kommunale havne har vi fået gennemgået af trygfondens konsulent,
der har udarbejdet en oversigt over Trygfondens anbefaling til placering
af stiger og redningskranse.
Som det fremgår af bilaget så har Trygfonden et ønske om at masseproducere redningsstigerne, der er planlagt til at have indbygget lys, og forære dem til havnene, ligesom de i mange år har gjort med redningskranse.
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Redningskranse i mange år . Redningsstiger til alle havne.
Ref; Jakob orienterede om den afholdte arkitektkonkurrence. Ifølge konsulenten fra Tryg som gik de bornholmske havne igennem, vil alle de
nødvendige stiger der skal være på havnene, være gratis. Dette betyder at
havnene indtil disse gratis stiger er tilgængelige evt. etablerer midlertidige
løsninger.
9. Igangværende og kommende projekter/arbejder på havnen.
Herunder:
a. Tidsplan for færdiggørelse af igangværende og nye projekter i Hammer
Havn
i. Trædæk med borde/bænkesæt
Ref: skulle ifølge HJB være færdigt i slutningen af uge 17, hvis
smedearbejdet til borde/bænkesættene er færdigt inden.
ii. Læskærm / udekøkken
Ref: Nordbornholms Byggeforretning gør dette færdigt når den
specielproducerede vask til trollingfiskerne kommmer hjem i uge
19 eller 20
iii. Søndre molehoved
Ref: Bliver startet op i maj. Arbejdet kræver at sandet i indsejlingen bliver fjernet. Sandet bliver ved denne lejlighed lagt i hullet for
at se om det hjælper på bundvendingerne.
iv. Maste- og kajakskur
Ref: Cubo og Blå Streg har udvekslet tegninger, og er i store træk
enige om udformningen. Hvis ikke projektet bliver færdigt inden
sæsonen, etableres midlertidig løsning for opbevaring 10-15 af
HammerOdde Kajakklub kajakker. Kajakskurret vil kunne rumme
ca. 30 kajakker udover værksted og omklædningsmuligheder.
b. Tidsplan for færdiggørelse af igangværende og nye projekter i Sandvig
Havn
i. Maling af toiletter maj måned
Ref: udføres inden sæsonen
ii. Etablering af parkeringsplads øst for toiletbygning
Ref: udføres inden sæsonen
c. Tidsplan for færdiggørelse af igangværende og nye projekter for Allinge
havn
i. Oppudsning og maling af Sverigesvej 4 og 6
Ref: udføres inden sæsonen
ii. Ny vaskemaskine
Ref: er sat op
iii. Borde- og bænkesæt
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Ref: sættes op inden sæsonen
iv. Fornyelse af midlertidig elinstallation for gæstesejlere
Ref: Er i produktion
v. Istandsættelse af kajstrækning efter brand
Ref: Elarbejdet er udført, kantsten og tømmerarbejde afventer afklaring af forsikringssagen
Ref: Der blev foreslået at opsætning af grillborde.
Der blev ligeledes efterlyst legeplads. I projektet Både Og indgår
der forslag til legeplads, men dette projekt ligger p.t. i bero da hele
området indgår i en samlet plan for Allinge havn og by
Aste påtager sig at hejse flag hver dag i sæsonen, i havnens store
flagstang, Havnen køber flag.
10. Ny lov om vintervedligeholdelse ventes vedtaget til sommer.
Der vil i den anledning blive sat fokus på rydning og saltning af kajer og broer på
havnene.
Ref: Jakob orienterede om situationen som den er nu, og hvorledes der arbejdes
på at få beskrevet og vedtaget opgaven så ansvaret og forsikringsforhold er præcist afklaret
11. Opfølgning fra sidste møde. Kursiv tekst er havnegruppens svar på opfølgning inden
mødet
a. En bedre løsning for grillaftrækket i Sandvig sejlerstue.
Hammerodde Kajakklub flytter til Hammer Havn, så den fremtidige udnyttelse af sejlerstuen i Sandvig betragtes.
Ref: Risikoen for kulilteforgiftning blev pointeret.
b. Forslag om at benytte Sejlerhuzed i Hammer Havn til vaskemaskine og
tørretumbler.
Det vurderes at udnyttelsesgraden ikke står mål med investeringen.
c. En løsning så 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.
Ved bestilling af vognmand orienteres om niveauforskel, så vognmanden kan tage køreplader med.
d. Opfyldning af hullet i yderhavnen i Hammerhavn.
Vil blive startet op når søndre molehoved skal repareres.
e. Ønske om yderligere granit på forkastningen mod øst.
Ingen aktuelle planer, idet forkastningsarbejde igangsættes kun for at sikre
nedbrud, eller hvis det kan laves som en del af et større projekt, som projektet
med Vangpieren.
f. Vaterlister på Sandvig havn i indsejlingen. Er udført

Side 5/3

g. Hammerodde kajakklub efterlyste en anden ordning for afregning
af private kajakker.
Der vil ikke fra Teknik og Miljøs side blive taget initiativ til at ændre taksten.
h. Bedre information om betaling for brug af trollingrampe.
Der prøves med et større skilt.
Ref: Der var forslag om at gøre det gratis, men dette er ikke en
mulighed, idet BRKs havne ikke må konkurrere på prisen.
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Evt.
•
•
•
•

Sandvig Havneforenings ønske om at forny bænkene på havnen er
bevilget, hvis de selv monterer bænkene
Sæne Bådelaug søger Trygfonden om hjertestarter. Havnen leverer
strøm
Havnegruppen spørger Cubo arkitektfirma hvor de mener der kan
anlægges en Pentangbane
Henrik fra Lodsstationen i Allinge orienterede om årsagen til deres
brug af Hammer Havn som primær havn, og ligeledes om en evt. tilbagevenden til Allinge Havn som primær havn.

Referent: Michael Andersen

Bilag :
• Pressemeddelelse fra Trygfonden.
• Redningsstige - Trygfondens vinderforslag.

