Referat
Referat af brugerrådsmøde med Bølshavn brugerråd den 10. november
2016 kl. 18.00-19:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn.
Inviterede:
Erhvervsfartøjerne v/Morten Svendsen
Bølshavn Borgerforening v/Mogens Dam
Bådejerne v/Jakob Jensen
Leder af erhverv Palle K. Tourell
Leder af plan og projekter Martin Petersen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Jan Ole Elleby
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
Fraværende:
Havnekoordinator Jakob Jensen

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:
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 18:00
Ref.
Forslaget blev godkendt.
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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 konstatere 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.
Endnu mere positivt bliver det 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 %.
Ref.
Der var en kort drøftelse af forholdene i Bølshavn, hvor man stort set
ikke har gæstesejlere. Kommunen havde stor ros til foreningernes vedligeholdelse og udvikling af faciliteterne ved havnen.

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.
Palle K. Tourell gennemgik budgettallene.

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. Forslagene bedes fremsendt til
Ea.Krogstrup@brk.dk inden mødet, så alle mødedeltagere har mulighed
for at forholde sig til forslagene inden mødet.
Ref.
Brugerrådet fremlagde et ønske om at få repareret molerne, der er hule
flere steder. Palle K. Tourell orienterede om klimasikringsprojektet, der
sandsynligvis vil kunne omfatte sikring af molerne i Bølshavn også.

Side 3/3

Brugerne fremlagde et ønske om at få udskiftet og repareret vaterlisterne
på noget af kajstrækningen mod øst.
7.

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.
Ref.
Brugerrådet kunne melde, at renovationsordningerne på havnen fungerer fint og at der ikke er problemer med henkastning af affald.

8.

Eventuelt
Ref.
Den indgåede partnerskabsaftale blev drøftet, og det blev besluttet, at Ea
Krogstrup (BRK) og Jakob Jensen (Bølshavn) får kigget aftalen igennem
med henblik på fastsættelse af opkrævninger og rådighedsbeløb for 2017.
Brugerrådet har et ønske om at få monteret gelændere visse steder i havnen og foreslår en løsning som i Listed Havn. Jan Ole Elleby undersøger
mulighederne.

