TEKNIK & MILJØ

Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge
Tlf.: 56 92 00 00
Fax: 56 92 58 16
E-mail:
TeknikogMiljoe@brk.dk
CVR: 26-69-63-48
www.brk.dk

25. november 2013
Referat fra brugerrådsmøde, Bølshavn Havn.
Mødet blev afholdt torsdag den 31. oktober 2013, kl. 18.30 i Sejlerstuen på
Svaneke Havn, Peter F. Heerings Gade 7, 3740 Svaneke.
Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.
Inviterede:
Bølshavn Borgerforening, Kirsten Sørensen
Bådejerne, Jakob Jensen – afbud, i stedet deltog Jan Kofoed Hansen
Erhvervsfartøjerne, Morten Svendsen
Teknik & Miljø, Leder af Veje og Havne Hardy Pedersen – afbud
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Jan Ole Elleby
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Marianne Kofod Pedersen –
referent
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Punkt 4 flyttes til sidst på mødet.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Herunder hvem de fremmødte repræsenterer.
3. Næste mødedato, foråret 2014.
Ref.: Torsdag den 24/4-2014 kl. 18.30.
4. Principiel drøftelse af brugernes medvirken til havnens drift.
Med det vedtagne budget 14, er de kommunale havnes Driftsbudget for
2014 reduceret. På den baggrund ønsker T&M en principiel drøftelse af i
hvilket omfang brugerne har lyst til/interesse i at medvirke til havnens
drift.
Medvirken kunne være:
a. Modtagelse og vejledning af gæster (evt. periode bestemt.)
b. Opsyn med Bølshavn Havn. (evt. periode bestemt.)
c. Udfærdigelse/forslag til af plan for vinterstandpladser.
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d. Mindre vedligeholdelsesopgaver som eks. malerarbejde og reparationer.
e. Oprydning på havnens arealer.
f. Rengøring, renholdelse/grøn pleje.
Ref.: Vedr. budget 2014 er det besluttet at de kommunale havne skal øge
egen indtjeningen med 200.000 kr., ved at hæve taksterne.
Bølshavn gør i forvejen mange af de nævnte ting – og de laver også
strandrensning. Desuden laver de havnefest med 188 deltagere.
Hvis der laves en arbejdsplan sammen med havnefogeden, påskønner
havnen gerne arbejdet med en pølse og en håndbajer.
Der aftales havneoprydning lørdag den 30/11 kl. 10-12, hvor grillen køres i stilling, og man forventer 10-15 deltagere – eller måske kun 5-7. Jan
Ole lover fødselsdagslagkage.
Bølshavn Borgerforening v/Jakob Jensen udsender invitationer med tilbagemelding.
5. Bådpladsmærker.
Fremover skal alle hjemmehørende både, herunder, herunder kajakker, slæbejoller, gummibåde og foreningsbåde, forsynes med et bådpladsmærke.
Derfor skal foreningerne oplyse antallet og typen af foreningernes både, joller og
kajakker til havnen, så bådpladsmærkerne kan fremsendes og påsættes til sæsonen
2014.
De enkelte foreninger bedes fremsende en liste over foreningers både, kajakker
m.m. til havnefogeden inden 1. december 2013.
Bådejere som ønsker mulighed at for have slæbejoller og gummibåde liggende på
havnens sø- og landarealer skal ligeledes have et bådpladsmærke, som kan bestilles
mod et administrationsvederlag på 100 kr.
Ref.: Ikke aktuelt for Bølshavn
6. Ansvarsforsikringer for lystbåde og joller.
Teknik & Miljø mener, at tiden er kommet hvor alle hjemmehørende både skal
have ansvarsforsikring.
Dette skal være gældende for 1. april 2014.
Ref.: Ansvarsforsikringen fås for ca. 200 kr. under 20 knob og for ca. 400 kr. over
20 knob. Vi forventer, at folk der ikke har en ansvarsforsikring i dag, tegner en
inden næste sæson.
Vi kan ikke tilbyde kaskoforsikring, Men man kan bestille ansvarsforsikring hos
os, hvis de ikke i forvejen har den et andet sted.
7. Status på projekter på Bølshavn Havn.
a. Fortøjningsøjer og en stump vaterliste inderst på Østkajen er bestilt.
b. Numre på bådpladserne er aftalt leveret af Granhøj. Klodser til
optrukne både vil blive leveret snarest.
c. Kæde og kasteblok er købt.
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d. Ombygning af toiletbygningen i Bølshavn.
Forslag 2; i forbindelse med tilpasning af toiletbygningen er behovet 1 toilet og klubrum. Dette er vendt med den ansvarlige for
toiletterne, der er positivt indstillet.
Vi går videre med at finde en finansiering.
Ref.: A) er bestilt hos Verner Møller. C) ligger i toiletbygningen.
8. Forslag fra brugerne til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Der er ikke modtaget forslag fra brugerne til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Ref.: Lige inden mødet kom der forslag fra bådejer Jakob Jensen om at bevare de eksisterende toiletter og i stedet bygge et havneskur på det gamle fundament opad stengærdet.
I teknik og miljø undersøger vi, om det er muligt at opføre bygninger på
Bølshavn, hvor hele arealet er strandbeskyttet og omfattet af fredning af
Skansen.
Evt.
Ref.: Affaldsplanerne skal fornyes hvert 3. år – det er nu og de kommer i
høring.
Der ønskes et skilt med ”Stenkastning forbudt”. Det laves som en færdselsundertavle og sættes under et af de eksisterende skilte (Blind vej / Farligt at
bade i pålandsvind).

