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7. december 2012
Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand havne.
Mødet blev afholdt tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 16.00-17.30, på Tejn
Rådhus, Skovløkken 4, mødelokale 1.
Inviterede
Gudhjem By- og Mindeforening, Hans-Jørgen Jensen
Flådeselskabet Atlanten, Tine Hammarlund
Bådejerne, Ole Hertz
Erhverv på havnen, Jens Hede Madsen
Erhvervsfartøjerne, George Zeemann
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Jan Ole Elleby
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Marianne Kofod Pedersen
Center for Regional- og Turismeforskning, , projektet ”BÅDE og”, Julie
Skajaa
Teknik & Miljøs havnegruppe, projektet ”BÅDE og”, Mogens Stender Alstrup
Tilstede ved mødet var:
Gudhjem By- og Mindeforening, Hans-Jørgen Jensen
Flådeselskabet Atlanten, Tine Hammarlund
Bådejerne, Niels Løvstad
Erhverv på havnen, Peter Stange Jensen
Erhvervsfartøjerne, George Zeemann
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Jan Ole Elleby
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Marianne Kofod Pedersen
Teknik & Miljøs havnegruppe, projektet ”BÅDE og”, Mogens Stender Alstrup. Mogens forlod mødet efter pkt. 4.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, og forslag fra henholdsvis by og mindeforeningen, og flådeselskabet Atlanten der var fremsendt efter udsendelse af dagsordenen
drøftes under evt.
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2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Herunder hvem de fremmødte repræsenterer.
George Zeemann har nu adressen; Einar Mikkelsensvej 17, 3760 Gudhjem
3. Næste mødedato, forår 2013.
16. april 2013, kl. 1600
4. Præsentation og drøftelse af projektet ”BÅDE og”
Med udgangspunkt i visionskataloget, præsenteres og drøftes forslagene
til Gudhjem havn.
Visionskataloget er vedhæftet dagsordenen som bilag.
Mogens gennemgik forslagene vedr. Gudhjem Havn
By og mindeforeningen mente at det var ønskeligt med en ny visualisering af badeområdet ved Ladhammeren, og der spurgtes til om der var
midler til en ny visualisering.
Under den fremtidige proces blev det fortalt at der snarest bliver indkaldt
til et borgermøde.
5. Orientering om projektet:
Nye havnerelaterede aktiviteter i Gudhjem Havn.
Marianne orienterede om status, hvor toiletter og turistinformationen
blev taget i brug i juni, og der nu resterer anskaffelse af fiskeudstyr til
brug for fisketure fra Gudhjem, rensefaciliteter samt faciliteter til grilning
og rygning af fisk, og ønskede en nedsættelse af en arbejdsgruppe der
kunne deltage i gennemførelsen af disse aktiviteter.
Marianne tager initiativ til første møde i en arbejdsgruppe.
6. Orientering om evt. centralisering af turistinformationen på Bornholm.
Det har i forbindelse med budget 2013 været fremme at turistinformationen på Bornholm skulle centraliseres. Kommentarerne er at alle brugere i
Gudhjem synes, at det vil være et stort tab med en centralisering, og håber at turistinformationen i Gudhjem, der har fået et løft ved at komme
helt ned på havnen, kan fortsætte.
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7. Høring vedr. aflevering af farligt affald på de kommunale havne.
Teknik- og Miljøudvalget har 4. juni 2012, besluttet at sende dagsordenspunkt 17 om ”Aflevering af farligt affald på de kommunale havne” i høring i de respektive brugerråd.
Punkt 17 er vedhæftet dagsordenen som bilag.
Brugerne på Gudhjems 2 havne ønsker ingen ændringer af den ordning
der er i den godkendte affaldsplan
Indkomne forslag
Ingen forslag.
8. Evt.
Fra by og mindeforeningen:
”Istandsættelse og fremtidigt brug af ”Bittes skur” på Nørresand.
Det gamle skur – der ligger i forlængelse af Atlantens klubhus forfalder og
bør enten sættes i stand eller nedrives.
Efter at have talt med fmd. for Foreningen Atlanten vil jeg foreslå at foreningen søger om at overtage lejemålet af grundet, samt bemyndiges til at
udarbejde et projekt hvor skuret fjernes og der bygges et nyt som kopi af det
gamle. Dernæst at Foreningen Atlanten selvstændigt står for fundraising og
byggearbejde vha frivillig arbejdskraft fra foreningen – på lignende vis som
da Atlantens klubhus blev bygget.
Foreningen har pt. ca. 75 medlemsskaber, der dækker over ca. ¾ familiemedlemskaber og ¼ enkeltmedlemskaber. Samlet betyder det ar ca. 200 personer
er medlem af foreningen. Det er undertegnedes opfattelse af flest muligt vil
få glæde af det ledige skur på den måde, og at det dermed kommer til at koste
BRK minimalt.
Foreningen agter at anvende pladsen som udvidelse af klubhuset, primært til
opbevaring af foreningsudstyr.
Planerne om evt. sauna på Nørresand er aflyst. Bl.a. fordi man indstiller at
der i tilknytning til ”havnebadetrappen” forestiller sig en mulig vintersauna.
Mange hilsner
Hans Jørgen
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p.s. vil også gerne høre om havnegruppen kan gi´en status vedr. rep. af det
efterhånden ret trængende murværk ved de to havne. Sidst vi hørte om det
udtalte JJ at prioriteringerne er således at de havneværker der er sammenstyrtningstruede først vil blive repareret, mens de andre trængende områder
vil blive taget efterfølgende, - og at man forventede at Gudhjem/Nørresand
stod for tur i efteråret 2012.”
Det aftaltes at det drøftes mellem brugerne hvordan kajakopbevaringen skal
være på Nørresan i fremtiden inden der træffes endelig beslutning om ”Bittes
skur”
Flådeselskabet Atlanten:
”Kære Havneråd!
I Flådeselskabet Atlanten(FA) oplever vi at Nørresand havn bliver forsømt.
Vi vil gerne være behjælpelige i den udstrækning det kan lade sig gøre, f.eks.
malerarbejde, betonarbejde og opbygning af skur.
Vel vidende at tiden er udløbet for indsendelse af forslag til dagsorden på
Brugerrådsmødet 30.okt., håber jeg at vi kan tage diskussionen under eventuelt.
Ønskeliste for Nørresand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Redskabsskurene trænger til maling.
Betonvægge revner og smuldrer ved "Helga´s hus" og ved flagstangsmur.
Fortsat reparation af den ydre mole.
Molehovederne bør males rød-grøn.
Fortsat reparation af waterlister.
Reetablering af hammerplanke.
Udskiftning af affaldsstativ nedenfor Skuret, forbedret placering og regelmæssig tømning. Evt. placering ved Pilleskur og elskab.
Fortsat fjernelse af asfalt på kajen.
Genopbygning af "Bitte´s" skur.
Agterste indsejlingsfyr bør hæves og en procedure indføres for tænd- og
slukfunktion i forhold til besejlingsforholdene.
Revurdering af belysning og luftledninger, bl.a. for at kunne komme til
med kranbil.
Forbedret information til sejlende gæster om hvor man finder hvad.
Lave regelsæt for fortøjning.

Mvh
Tine Hammarlund
formand for FA”
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Det var brugernes opfattelse at man gerne ville udføre punkt 1 og 9 hvis
havnen leverer materialer vedr. punkt 1.
Jakob Jensen
Referent

Bilag:
BÅDEog_visionskatalog
Bilag: Aflevering af farligt affald på de kommunale havne

