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

28. maj 2013
Referat af Brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand havne.
Jf. tidligere fremsendt mødeindkaldelse; afholdes mødet tirsdag den 16. april
2013, kl. 16.00-17.30, på Tejn Rådhus, Skovløkken 4, mødelokale 1.
Inviterede
Gudhjem By- og Mindeforening, Hans-Jørgen Jensen
(pladsen er overtaget af Erling Aabye Dam)
Flådeselskabet Atlanten, Tine Hammarlund
Bådejerne, Ole Hertz
Erhverv på havnen, Jens Hede Madsen
Erhvervsfartøjerne, George Zeemann – kom ikke
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Jan Ole Elleby – afbud
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Marianne Kofod Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Herunder hvem de fremmødte repræsenterer – OK
3. Næste mødedato, efterår 2013
Tirsdag den 5. november 2013 kl. 16-17.30
4. Forslag til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Det er besluttet at alle efterårsmøderne i brugerrådene have et fast punkt
på dagsordenen med ordlyden:
”Forslag til vedligehold og anlægsopgaver”.
Dette så brugerne bliver erindret om, at de har mulighed for at stille forslag til det kommende år.
Punktet er sat på dagsordenen som et orienteringspunkt, således at brugerne i løbet af sæsonen 2013, kan notere disse forslag.
Dette er en orientering til forberedelse af efterårets møde, Budget 2014
kommer midt i oktober 2013, og midlerne fordeles på havnenes ønsker
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alt efter, hvad der er mest påkrævet.
5. Redningsstier på havnene.
Der er kåret en vinder af Trygfondens konkurrence vedr. redningsstiger
til havne.
Se vedlagte bilag: ”Pressemeddelelse fra Trygfonden” og ”Redningsstige Trygfondens vinderforslag”
De kommunale havne har vi fået gennemgået af trygfondens konsulent,
der har udarbejdet en oversigt over Trygfondens anbefaling til placering
af stiger og redningskranse.
Som det fremgår af bilaget så har Trygfonden et ønske om at masseproducere redningsstigerne, der er planlagt til at have indbygget lys, og forære dem til havnene, ligesom de i mange år har gjort med redningskranse.
Det kan betyde at der opsættes midlertidige stiger, mens vi ser frem til
TRYG’s redningsstiger. Der etableres tove til armgang mellem stigerne.
6. Igangværende og kommende projekter/arbejder på havnen.
Herunder:
a. Planlagte vedligeholdelses arbejder.
Liste over vedligeholdelsesarbejder, ” Gudhjem og Nørresand havneværker 2013” er fremsendt med dagsorden og vedlægges referatet.
Vi var godt i gang med fugeprojektet, som desværre ikke har forløbet som
ønsket – nu skal vi op på hesten igen og finde et stærkt fugehold.
Betontoppen af Gudhjems sjytteval var man bekymret for, men den skal
fjernes helt og aldrig genskabes, granitten skal også her frilægges.
b. Igangværende og kommende projekter.
Se punkt 10.a. Derudover har vi ingen nye konkrete kommende projekter.
7. Referat fra bådejermøde fredag den 5. april 2013 med følgende
dagsorden:
1. Introduktion og orientering
2. Ajourføring af både m.m.
3. Fremtidig kajakopbevaring i Nørresand
4. Eksempler på fortøjninger ved Ole Hertz
5. Ideer og forslag
6. Arbejdsdag – med oprydning blandt både på land, vogne og andet
7. Fælles plan for vinteropbevaring af både
8. Projekt-arbejdsgrupper
9. Evt.
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Det endelige referat fra Bådejermødet den 5. april fremsendes inden
Brugerrådsmødet.
Der vil komme kommunale agterfortøjninger i både Gudhjem og
Nørresand i form af synketove – med eftersyn og vedligehold, så forsikringen dækker. Bådejerne må selv montere kæder eller betonspande (monteret på plastslager eller lignende uden om synketovet, hvis
de finder det nødvendigt).
Fortøjninger fra båd ind til land er altid bådejerens ansvar, og de skal
fjernes, når båden tages op, eller ikke ligger på sin plads.
Det er en politisk beslutning, at flest muligt bornholmere skal have en
fast plads. Der kommer rød-grønne skilte på alle bådpladser, så gæstesejlerne kan se, hvilke pladser der er ledige.
BRK’s havnegruppe laver fremover planer for vinteropbevaring, så
hvis man ikke tager sin båd hjem men ønsker opbevaring på havnen
skal dette meddeles havnefogeden senest 15. september – og der vil
ligge en plan 15. oktober.
Brugerrådet besluttede forrige år at optagning sker i Gudhjem havn
og opbevaring sker på den store P-plads længst op mod Ejnar Mikkelsensvej. Hvis Vips har problemer med det, så kan Mikkelsen i
Årsdale evt. klare opgaven.
Fælles arbejdsdage og arbejdsopgaver til fordeling:
Sæt kryds i kalenderen fredag den 31. maj og lørdag den 1. juni, begge
dage kl. 8-18. Lørdag er der fælles frokost/fest med strandrenserne
kl. 12.30 i Nørresand (grillpølser og en øl).
Marianne starter en liste som alle kan skrive videre på – og melde til
og fra på. Der kan også bydes ind på opgaver andre dage.
8. Forslag om vippe ude for enden af Kâred (molen) på Nørresand:
BRK’s havnegruppe mener, at der i stormvejr er for stærke kræfter på
spil til den foreslåede placering men arbejder gerne videre med dybdemålinger ved en anden placering, fx midt på Kâred hvor der er en naturlig
fordybning i havbunden, eller på yderste caisson i udsejlingens styrbords
side.
Brugerne arbejder videre med en alternativ placering af vippe.
9. Nedlæggelse af indsejlingslys i NS jf. punkt 10.e.10
Kopi fra den danske havnelods:
”Fyrene viser rødt, fast lys og brænder i perioden 1/8-1/4, når skib ventes samt i mørke nætter, når både fra havnen er på søen.”
At have fyrene tændt i vinterhalvåret afspejler på ingen måde havnens
nuværende funktion. Derfor ser BRK’s havnegruppe ingen grund til at
afholde disse udgifter og har derfor besluttet at nedlægge fyrene med
virkning fra dette forår.
Lyset nedlægges og i Havnelodsen vil der stå: Må kun besejles i lyst og
sigtbart vejr. Alternativ havn er Gudhjem eller Tejn.
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10. Opfølgning fra sidste møde.
a. Status fra arbejdsgruppen vedr. rensefaciliteter, samt faciliteter til grilning
og rygning af fisk.
Det af LAG støttede projekt ”Nye havnerelaterede aktiviteter i Gudhjem
Havn” mangler grill og røgeovn, rensebord med kværn og afløb til kloak,
samt indkøb af fiskeudstyr.
Der er ingen brugere der har meldt sig til arbejdsgruppen, så derfor bestiller havnen rensebord på Christiansøfartens lagerbygning.
Grill og røgeovn placeres ved bænkebordene under Åsen.
Marianne går i gang.
b. Status på ”Bittes skur” på Nørresand. Se også pkt. 10.e.9
På Brugerrådsmødet efterår 2012 blev det besluttet, at havnefogeden skulle indkalde til Bådejermøde bl.a. for at få et samlet billede af brugernes
behov samt indstilling til kajakskur og Bettes skur.
Der er 3 på venteliste til redskabskure og derfor foreslår nogle at der indrettes redskabsskure i Bettes skur.
Det pointeres at al brug af redskabsskure skal være havnerelateret.
Skurene må således kun bruges til fiske- og bådgrej.
c. Status på kajakopbevaring på Nørresand.
Det ser ud til at der p.t. ikke er behov for nogen foranstaltninger til opbevaring af kajakker udover de 2 bjælker og den reol man har.
Brk’s havnegruppe opfatter arrangementerne som midlertidige og ønsker
dem på sigt erstattet af noget bedre.
Der gøres opmærksom på at kajakker på land skal betale landplads på lige
fod med jolleejere. Kun foreningsejede kajakker i et foreningsejet hus skal
ikke betale.
d. Status på reparation af murværk på Gudhjem og Nørresand havne. Se også pkt. 10.e.2 og 10.e.3.
Indgår i det fælles fugeprojekt.
e. Status på ønskelisten for Nørresand:
1. Redskabsskurene trænger til maling. Brugerne.
Liste over materialer fremsendes til Marianne og havnen
indkøber.
Vi håber at Mogens og Jens vil stå for maleholdet.
2. Betonvægge revner og smuldrer ved "Helga´s hus" og ved
flagstangsmur – se punkt 10.d
Der pudses op omkring Helgas hus på arbejdsdagene 31/5 og 1/6.
3. Fortsat reparation af den ydre mole – se punkt 10.d.
Fælles fugeprojekt.
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4. Molehovederne bør males rød-grøn.
Der er afsat midler til udførelse i 2013.
Gudhjem males først.
5. Fortsat reparation af waterlister.
Der er afsat midler i 2013 til videreførelse af den løbende
udskiftning.
Marianne igangsætter.
6. Reetablering af hammerplanke.
Defekte hammerplanker, stålrør m.m. fjernes.
Vi sætter smedejernsringe i granitten til fortøjning hvor der
er behov.
7. Udskiftning af affaldsstativ nedenfor Skuret, forbedret placering og regelmæssig tømning. Evt. placering ved Pilleskur
og elskab. Ordnes inden sæson 2013.
Marianne igangsætter
8. Fortsat fjernelse af asfalt på kajen.
Vil indgå i større projekt. Tidsplan ukendt.
9. Genopbygning af "Bitte´s" skur. Brugerne.
Der er modstridende ønsker blandt brugerne om brug af
skuret.
FA ønsker det til opbevaring af foreningsgrej.
Fritidsfiskerne ønsker skurplads til fiskegrej.
Havnen ønsker en afklaring.
Drøftelsen resulterede i at brugerne mener at opbevaring af
foreningsgrej er det der har højest prioritet.
10. Revurdering af belysning og luftledninger, bl.a. for at kunne komme til med kranbil.
Brugerrådet har tidligere drøftet dette og besluttet at både
tages op i Gudhjem havn og vinteropbevares på den store
P-plads.
Ændret belysning er et samlet projekt for fremtiden.
Ingen bemærkninger
11. Forbedret information til sejlende gæster om hvor man
finder hvad.
Brugerrådet har ønsket at den orientering der har siddet på
elskabet fremover også sidder i pilleskuret.
Ingen bemærkninger
12. Lave regelsæt for fortøjning.
Brugerne laver selv regelsæt som service for hinanden.

Side 6/3

Brk’s havnegruppe holder sig til havneregulativet.
Kun agterfortøjninger kan være kommunale. Alle øvrige
fortøjninger er private og skal demonteres senest 14 dage
efter at båden kommer på land eller flyttes til anden plads.
Ingen bemærkninger

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Evt.
Ole Hertz spørger til muligheden for, at Christiansø går med i den Bornholmske frihavnsordning – det vurderer havnen ikke ligger lige for, der er
mange bornholmerne kommer til Christiansø, og meget få fastliggere på
Christiansø. ( men vi tager kontakt og spørger)
Erling Aabye Dam spørger til Både og-projekterne: De var ideer genereret
ved en ny metodeafprøvning og er gået videre til Teknik og Miljø.
1. Badested i Ladhammer: Sauna, udspring og forskønnelse af området. Erling med flere vil gerne arbejde på projektet. Der er desværre et overfaldsbygværk til spildevand – Jakob undersøger hos Forsyningen om der kan gøres noget.
2 Minimuseum i Sorte Café
3 Belysning (af Åsen): Jakob har en spirende ide om at i samarbejde med
Vejvirksomhedem at skaffe finansiering til at skifte industrilyset ud med
LED-lys.
Tine beder om et nyt søndagsflag og vil gerne organisere op- og nedtagning.
Ref.: Marianne Kofod Pedersen

Bilag :
• Pressemeddelelse fra Trygfonden.
• Redningsstige - Trygfondens vinderforslag.
• Liste over vedligeholdelsesarbejder, ” Gudhjem og Nørresand havneværker 2013”.

