Referat
Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november
2016 kl. 16.00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn.
Inviterede:
Allinge Bådelaug v/Erling Qvistgaard
Allinge-Sandvig Byforening v/Steen Gornitzka
Allinge- Sandvig Gymnastikforening v/Christian Biehl
ASTE v/Allan Kofoed Stender
Bådejerne i Allinge Havn v/Per Lindgren
Bådejerne på Hammerhavn v/Ole Nielsen
Danpilot v/Peter Herskind
Foreningen Sandvig v/Knud Åge Månsson
Hammerhavns Bådfart v/Tommy Bruun Larsen
Hammerhavnskiosken v/Marie Knudsen
Hammerodde Kajakklub v/Jesper Krusell
Sandvig Havneforening v/ Mogens Juul Jensen
Sæne Bådelaug v/Kenn-Erik Olsen
TIF v/Lene Møller
Allinge Jazz v/Hanne Nørregaard
Leder af erhverv Palle K. Tourell
Leder af plan og projekter Martin Petersen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Tom Nielsen
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
Fraværende:
Allinge Bådelaug v/Erling Qvistgaard
Allinge-Sandvig Gymnastikforening v/Christian Biehl
(ønsker at udtræde af brugerrådet)
ASTE v/Allan Kofoed Stender
Bådejerne i Allinge Havn v/Per Lindgren
Hammerhavnskiosken v/Marie Knudsen
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1.

Godkendelse af dagsorden
Ref.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Ajourføring af adresseliste for repræsentanter og medlemskab af
rådet
Ref.
Listen blev ajourført.

3.

Næste mødedato
Forslag:
Torsdag den 2. november 2017 kl. 16:30
Ref.
Brugerne ønsker at mødes en tirsdag i stedet, hvorfor mødedatoen for
det ordinære brugerrådsmøde i 2017 bliver tirsdag den 14. november
2017 kl. 16:00 i stedet.
Brugerne påpegede, at der i de retningslinjer for brugerinddragelse på de
kommunale havne på Bornholm, der ligger på kommunens hjemmeside,
står, at der indkaldes til møde mindst to gange årligt, hvilket ikke stemmer overens med den nye praksis med ét årligt møde. Ea Krogstrup opdaterer retningslinjerne hurtigst muligt. Det blev også understreget, at
brugerne altid har mulighed for at få afholdt brugerrådsmøde, såfremt
der er punkter til dagsordenen, der har generel interesse for brugerrådet.

4.

Statistik for sæsonen 2016
Udviklingen i antallet af gæstesejlere på Bornholm følger heldigvis ikke
landsgennemsnittet, hvor man har oplevet en tilbagegang. I de kommunale havne på Bornholm kan vi samlet set konstateret en fremgang i antal gæstesejlere på hele 6 % fra 2015 til 2016, hvilket er en fortsættelse af
den gode udvikling på 2 % fra 2014 til 2015.
Generelt kan man se, at gæstesejlernes både bliver længere og længere –
og derfor udløser en højere indtægt, så den reelle fremgang for de kommunale havne samlet set er 21 %.
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For Hammerhavn, Sandvig og Allinge havn er der sket en stigning i antal
overnatninger på hhv. 27, 7 og 3 % sammenlignet med sidste år.
Ref.
Jakob Jensen redegjorde kort for tallene og for status på havnenes serviceautomater. Det er havnens opfattelse, at serviceautomaterne nu fungerer på et tilfredsstillende niveau, men der vil løbende blive tilpasset
funktioner hen over vinteren, så automaterne er klar til sæsonstart i april
2017.
Brugerne gjorde opmærksom på, at de nye bådmærker ikke er lysbestandige, og Jakob Jensen kunne fortælle, at havnen vil forsøge med en lysbestandig film, der kan sættes hen over mærkerne. Havnen ønsker ikke
at gå tilbage til en løsning, hvor havnefogederne udleverer mærker på
havnene.
Jakob Jensen orienterede om, at kommunens IT-afdeling har investeret
et større beløb i forbedret wifi på havnene, så det bliver muligt at tilbyde
et højere serviceniveau for både gæstesejlere og fastliggere på dette område næste år.
5.

Budget 2017
Puljen til anlægsprioriteringer på havnene 2017 lyder på ca. 2 mio. kr.
Derudover er der i budgetforliget 2017 afsat 310.000 kr. til Aktivitetsområde i og omkring Tejn havn.
Nettobudgettet til drift af de kommunale havne lyder uændret i 2017 på
2,6 mio. kr. og er alene fremskrevet med pris- og lønreguleringen.
Ref.
Jakob Jensen redegjorde for budgettallene.
Brugerne spurgte ind til, hvor vidt de skader der er opstået under oktober måneds stormvejr vil komme til at belaste driften i 2017, men Jakob
Jensen kunne fortælle, at dette ikke er tilfældet.
Brugerne spurgte ind til prisniveauet på havnene, og Jakob Jensen redegjorde for, at de ti kommunale havne har ensartede takster, mens de private havne på øen ligger noget lavere. Taksterne for de kommunale havne i 2017 er udelukkende prisfremskrevet.
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6.

Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2017
Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at brugerne hvert år efter vedtagelsen af budgettet skal høres, så deres ønsker kan indgå i prioriteringen
af midler det kommende år. Eventuelle forslag bedes fremsendt til
Ea.Krogstrup@brk.dk inden mødet, så alle mødedeltagerne har mulighed for at forholde sig til forslagene inden mødet.
Ref.
Næste år anmoder Ea Krogstrup om indsendelse af forslag i forbindelse
med selve mødeindkaldelsen, således at brugernes forslag kan være alle i
hænde inden mødet.

7.

Anlægsprojekter 2016 på de nordlige havne
Anlægsbevillingen på 150.000 kr. til ombygning af træbro/slæbested på
Hammerhavn afventer drøftelse af løsning med brugerrådet. Havnen vil
under dette punkt komme med et kort oplæg om de mulige løsninger efterfulgt af en drøftelse med rådet.
Anlægsbevillingen på 800.000 kr. til renovering af betonmolehoved i
Sandvig er taget i brug og projektet forventes afsluttet i 2016.
Anlægsbevillingen på 438.044 kr. til forbedring af sikkerheden på de
kommunale havne er taget i brug og der er etableret armgangstorv på alle relevante kajstrækninger i Hasle havn. Projektet er sat i gang i de andre
kommunale havne og forventes afsluttet i 2016.
Ref.
Jakob Jensen præsenterede skitser for ombygning af træbro/slæbested
på Hammerhavn. Generelt synes brugene, at designet var flot, men der
blev efterlyst om projektet kunne udvides med mere brugervenlighed for
joller og kajakker. Brugerne tilbød at engagere sig i fundraisingaktiviteter og vil fremsende forslag til, hvordan projektet i højere grad
kan indtænke kajakkers og jollers behov. Forslag skal fremsendes til
havneadministratoren på Ea.Krogstrup@brk.dk, senest mandag den 21.
november 2016.
Jakob Jensen gennemgik projektet og orienterede om det arbejde som en
gruppe borgere er i gang med i forhold til at rejse penge til etableringen
af en sauna ude på molen.
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Jakob Jensen orienterede om sikkerhedsprojektet, hvor der pt. er tre
hold håndværkere i gang med at montere armgangstorv i alle de kommunale havne – undtagen Hasle, der allerede har fået monteret tov.
Brugerne ønskede at ansøge TRYG-fonden om opsætning af en hjertestarter i Hammerhavn. Jakob Jensen bekræftede, at havnen gerne vil afholde udgifter til drift af en hjertestarter, såfremt brugerne får held med
deres ansøgning.
Hvad angår redningsstiger, så mener brugerne ikke, at man kan vente på
TRYG-fondens stiger – man bør i stedet indkøbe stiger til alle de steder i
havnene, hvor der er et behov.
8.

Affaldshåndtering
Havnen er i øjeblikket i gang med at udarbejde nye affaldsplaner for alle
de kommunale havne. Når planerne ligger klar, vil de blive sendt i høring
hos brugerne af havnene samt andre relevante parter. Planerne skal efterfølgende godkendes af Miljøstyrelsen.
Til orientering kan det oplyses, at der i 2016 er afsat følgende beløb til
udgifter til renovation på de nordlige havne:
Allinge
30.000 kr.
Sandvig
10.000 kr.
Hammerhavn
15.000 kr.
Ref.
Brugerne fremsatte et ønske om at få opsat en ekstra affaldscontainer til
vintersæsonen samt et mindre affaldsstativ ved kiosken, og vil gerne
smide frivillige kræfter i at passe stativet frem til forårssæsonen.

9.

Toilet og badeforhold i ydersæsonen (Sæne Bådelaug)
Ref.
Bådelauget fremsatte et ønske om en længere åbningstid for toiletter og
bad i Hammerhavn. Ideelt set ønsker brugerne adgang til fastliggertoiletter og bad hele året, alternativt adgang mellem 1. april og 15. november.
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10. Adgangsforhold til ydermolen ved søsætning/optagning samt diesel til lodsbåden (Sæne Bådelaug)
Ref.
Bådelauget efterlyste en tydelig parkeringspolitik på Hammerhavn, eftersom den trafikale situation i dag skaber problemer for optagning og nedsætning af både, hvis det ikke foregår tidligt på dagen. Det samme gælder
for lodsbåden, når der skal tankes diesel. Bådelauget forslår et parkeringsfrit område ved adgangen til molen – gerne permanent året rundt,
men ellers som minimum i perioder, hvor fastliggerne har brug for adgang til bassinerne, jf. ovenstående.
11. Udenomsarealer (Sæne Bådelaug)
Ref.
Bådelauget efterlyste tilretning og færdiggørelse af udenomsarealerne på
Hammerhavn og nævner som eksempel vandsamlingerne ved masteskuret.
12. Fælles stander lig den i Tejn Havn (Sæne Bådelaug)
Ref.
Bådelauget fremsatte ønske om en fælles stander til kajakklubben og andre klubber på havnen a la den stander, der er opstillet i Tejn. Jakob Jensen opfordrede til, at brugerne fremsender et detaljeret forslag til havneadministratoren.
13. Belysning ved toiletter samt mellem multirum mod parkering
(Sæne Bådelaug)
Ref.
Brugerne efterlyser mere lys ved multirummet og ved et af toiletterne, da
den eksisterende belysning er meget svag.
14. Eventuelt
Ref.
Steen Gornitzka (Allinge-Sandvig Byforening) gjorde opmærksom på, at
der fortsat sidder nogle uhensigtsmæssige jernstænger i Allinge havn,
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som bør skæres af med en vinkelsliber. Jakob Jensen lovede at få dette
iværksat hurtigst muligt.
Steen Gornitzka (Allinge-Sandvig Byforening) efterlyste etableringen af
en legeplads i forbindelse med havnen. Jakob Jensen opfordrede Byforeningen til at fremsende et detaljeret forslag til placering og type af legeplads.
Christina Krönlein (Sæne Bådelaug) gjorde opmærksom på, at referaterne fra brugerrådsmøder i Hammerhavn ligger et forkert sted på hjemmesiden. Ea Krogstrup får dette tilrettet hurtigst muligt.

