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Endeligt referat
Endeligt referat fra brugerrådsmøde vedr. Bølshavn den 22. oktober
2015 kl. 18.30
Deltagende:
Erhvervsfartøjerne v/ Morten Svendsen
Bådejerne v/ Jakob Jensen
Bølshavn Borgerforening v/ Kirsten Sørensen
Leder for veje og havne Hardy Pedersen
Havnefoged Jan-Ole Elleby
Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen
Afbud:
Faglig koordinator Jakob Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
Ref.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Ajourføring af adresseliste
Ref.
Adresselisten blev ajourført.
3. Næste mødedato
Forslag:
Torsdag d. 3. november 2016 kl. 18.30
Ref.
Mødedatoen blev godkendt. Hardy Pedersen understregede, at brugerne altid
kan henvende sig med punkter, som de ønsker behandlet, men at der ikke er
nogen grund til at afholde møder uden deciderede punkter.
4. Statistik for sæsonen 2015
Af den medfølgende oversigt fremgår antal gæsteovernatninger på de forskellige kommunale havne for hhv. 2014 og 2015. Statistikken er opdateret d. 1.
oktober 2015. Det bør bemærkes, at statistikken er fratrukket overnatninger
på det bornholmske frihavnskort – det er altså udelukkende gæstesejlere, der
er repræsenteret i statistikken.
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Som det kan ses, er der er en generel fremgang på de kommunale havne samlet på 2%. Grundet takstforhøjelserne pr. 1. januar 2015 er omsætningen
steget samlet set på de kommunale havne, og de budgetterede merindtægter
er opnået til trods for en kold forsommer og en generel tilbagegang i Danmark.
Ref.
Hardy Pedersen redegjorde for tallene.
5. Budget 2016
Kommunalbestyrelsen har torsdag d. 08. oktober 2015 vedtaget budgettet for
2016, hvoraf fremgår, at der tilføres havnene midler, der svarer til en tilbagerulning af indeværende års takstforhøjelse. Anlægspuljen ved havne er uændret ca. 1,5 mio. kr. også for 2016
Der er endvidere bevilget 5 mio. kr. til renovering af de kommunale havne på
Bornholm.
Ref.
Hardy Pedersen redegjorde for tallene.
De 5 mio. kr. er specifikt til renovering af havnene, og det er hensigten, at
tiltagene skal reducere den fremtidige vedligeholdelse, hvorimod de 1,5 mio.
kr. kan bruges til forskellige andre anlægsprojekter.
Teknik og Miljøudvalget behandler processen til prioritering mandag d. 26.
oktober. Processen forventes at involvere brugerne. Referatet fra Teknik og
Miljøudvalgets møde sendes ud sammen med dette referat.
6. Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2016
For bl.a. at styrke politikernes målsætning om øget brugerinddragelse har
Teknik og Miljøudvalget stillet krav om, at vi hvert efterår sætter et punkt på
brugerrådsmødet, hvor brugerne opfordres til at komme med forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver, som ønskes udført på Bølshavn Havn eller
evt. på andre havne.
Ref.
Hardy Pedersen opfordrede til at sende punkter ind til Camilla senest d. 2.
november.
Jakob Jensen (Bølshavn) nævnte, at der er hult i molerne, og Kirsten Sørensen supplerede med, at man næsten kan se ind under molerne. Reparation af
molen er derfor et ønske fra Bølshavn, og Jakob Jensen vil sende billeder af
dette. Jakob Jensen (Bølshavn) har den 23.10.2015 indsendt billeder til dokumentation af ovenstående.
Hardy Pedersen redegjorde for planerne om at søge en stor fond til at re-
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etablere de unikke bornholmske granithavne, hvor det er planen at genskabe
havnenes tilstand som for 100 år siden og forlænge dem med yderligere 100
år.
7. Anlægsprojekter 2015
I forlængelse af orienteringsskrivelsen af d. 10.07.2015 gives en status på anlægsprojekter:
Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter:
175.000 kr.
Kommunalbestyrelsen har bevilget 175.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, herunder forundersøgelser, opmålinger m.m.
Ref.
Hardy Pedersen redegjorde for punktet.
8. Udlevering af bådmærker 2016/17
Udlevering af bådmærker skal optimeres inden næste sæson, og Havnegruppen arbejder henimod en løsning, hvor bådmærket kan trækkes på serviceautomaten. En sådan løsning vil være tilgængelig 24 timer i døgnet og vil være
både billigere og mere resursebesparende. Vi er opmærksomme på, at bådmærkerne skal hentes i Gudhjem eller Svaneke.
Ref.
Hardy Pedersen redegjorde for punktet.
9. Partnerskabsaftalen
Der blev i foråret 2015 etableret en partnerskabsaftale mellem brugerne af
Bølshavn og Bornholms Regionskommune. Havnegruppen ønsker brugerrådets kommentarer til partnerskabsaftalen.
Ref.
Som helhed er Bølshavn tilfredse med aftalen, og der er kommet en god dialog med administrationen.
Det har dog været problematisk med takststigningerne, da brugerne af havnen var utilfredse med de nye takster. Dette sammenholdt med, at minimumtaksten blev fastsat til 12 m2 medførte en del utilfredshed blandt brugerne af
havnen.
Jakob Jensen (Bølshavn) har flere gange skrevet til Hardy Pedersen og Jakob
Jensen (BRK) ang. de nye takster, men fik ikke noget svar og følte sig efter
1,5 måneds ventetid nødsaget til at skrive til Carsten Scheibye. Han søgte
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bl.a. svar på, hvad forskellen er på egen og kommunal fortøjning? Efter en
del polemik frem og tilbage indledtes snakken om at etablere en partnerskabsaftale. Jakob Jensen (BRK) lovede, at tidsfristen for betaling af fakturaerne for 2015 blev udskudt til d. 1. juli, men dette skete ikke, så flere bådejere
blev trukket i tilbagebetaling af skat. Der blev afholdt møde om opstart,
hvorefter der blev sendt kreditnotaer ud og derefter fakturaer ud, men disse
fakturaer var igen forkerte. Langt om længe lykkedes det at få udstedt kreditnotaer og nye fakturaer igen. Hardy Pedersen beklagede de mange misforståelser dybt.
Der blev afholdt møde d. 08.06., hvor parterne blev enige om at nedsætte
taksten til 1.600 kr.
Der er endnu ikke blevet udarbejdet en skriftlig aftale fra kommunen.
Bølshavn har afholdt oprydningsdag, og det har fungeret fint at deltage i driften af havnen.
Der mangler at blive lagt en kæde på langs, som man kan fortøje i. Jan-Ole
Elleby tjekker op på det og vender tilbage til Jakob Jensen (Bølshavn).
Jakob Jensen (Bølshavn) spurgte, om den generelle takstnedsættelse vil få
indvirkning på Bølshavns takster og fremlagde et regnestykke, hvoraf en
takstnedsættelse fremgår.
Jakob Jensen (Bølshavn) spurgte ind til rådighedsbeløbet for 2015 – hvorfor
er det ikke højere? Der er kommet regninger for ca. 15.000 fra Bølshavn, så
hvorfor er rådighedsbeløbet for 2015 ikke større. Det viser sig, at udgifterne
til etablering af waterlist og øjebolte er taget fra det økonomiske råderum for
2015, hvilket ikke var en del af aftalen fra d. 08.06.2015. Ligeledes var det en
forudsætning for aftalen d. 08.06.2015, at der skulle etableres en kæde på
langs i havnen, som man kunne fortøje i.
Hardy Pedersen redegjorde for, at havnens driftsregnskab er under voldsomt
pres i 2015 pga. en ekstraordinær konkurs på 550.000 kr.
Hardy Pedersen spurgte, om projekterne kan udskydes til næste år, og der var
enighed om, at kæden kan udskydes til foråret.
Jakob Jensen (Bølshavn) fortalte, at han gerne vil se fremad: Kæden skal repareres, og det aftaltes, at kæden skulle etableres inden d. 01.04.2016. Bølshavn starter op med et nyt økonomisk råderum pr. 1. januar 2016.
Der holdes fast i en årlig afgift på 1.600,- for en vandplads og 800,- for en
landplads. BRK får udarbejdet en skriftlig aftale af en varighed på et år. Jakob
Jensen (Bølshavn) har den 23.10.2015 indsendt forslag til partnerskabsaftale
for 2016.
Hardy Pedersen og Jan-Ole Elleby udtrykte endvidere stor ros til Bølshavns
brugere for måden, hvorpå havnen administreres og driftes.
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Jakob Jensen (Bølshavn) fortalte, at brugerne af Bølshavn ønsker sig et hus til
at opholde sig i. Pt. findes der et offentligt toilet på havnen, der dog ikke er
sønderligt kønt at se på. Bygningen skal forskønnes inden længe, så Jakob
Jensen (Bølshavn) foreslog at lukke to af toiletterne (ud af tre) og ombygge
bygningen, så der kun er et toilet samt et opholdsrum for havnens brugere.
Jakob Jensen (Bølshavn) fremlagde et forslag til ombygning af toiletbygningen. Jan-Ole Elleby spørger Jakob Jensen (BRK), hvad status er på projektet.
Hardy Pedersen nævnte, at det evt. kunne komme ind under cykelpuljen
(40% finansiering), hvis der kommer et skilt op ved hovedvejen. Dette undersøges nærmere.
Jakob Jensen (Bølshavn) har den 23.10.2015 fremsendt billeder af toiletbygning samt skitser med forslag til ombygning.
10. Evt.
Ref.
Jakob Jensen (Bølshavn) spurgte, om det er muligt at opstille et skilt ved hovedvejen, der henviser til, at der er en havn og et badested, men at det er en
blind vej. Hardy Pedersen kan ikke give tilsagn på stående fod, men vil undersøge, hvilken status vejen har. Det drejer sig om krydset Bølshavn ved
Bølshavnvej.

