Teknik & Miljø
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

flere brugere
Bornholms Regionskommune
Teknik & Miljø
CVR: 26 69 63 48

26. maj 2015

J. nr. 08.00.00G01-0098

Referat fra brugerrådsmøde om Gudhjem og Nørresand havne den 12. marts 2015
Deltagere:
Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam
Erhverv på Gudhjem havn v/Jens Hede Madsen
Erhvervsfartøjerne v/George Zeemann
Bådejerne v/ suppleant Niels Vendelbo
Flådeselskabet Atlanten v/Tine Hammarlund
Leder for veje og havne Hardy Pedersen
Faglig koordinator Jakob Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 brugerinddragelse indgår i punkt 6.
Hardy beklagede, at dagsordenen var mangelfuld og ikke helt levede op til det vi gerne ville.
Dagsorden godkendt.

2. Ajourføring af adresse
Ref. Ingen bemærkninger
3. Næste mødedato
29-10-2015 kl. 16.00
Forårets møde ?
Ref.
Det er fortsat ikke endeligt afklaret om vi fortsætter med 2 møder om året

4. Budget 2015
Gennemgang af fællesbudgettet og de enkelte havnes delbudgetter

Ref.
Der ikke er noget nyt om budget 2015 i forhold til det, der stod i referatet fra brugerrådsmødet den
17 /11 2014, hverken fællesbudgettet og de enkelte havne.

5. Udlevering af bådnumre.
Igen i år vil bådnumrene udleveres fra havnekontorerne. På fakturarene står der at man kan finde de
enkelte havnekontorenes åbningstider på hjemmesiden, på opslag på havnekontorerne og få dem
oplyst på tlf.nr. som står på fakturaen. I 2015 og frem vil der være krav om at redskabskasser
ligeledes får nummer, som der blev indført for bådestativer og bådevogne i 2014.
Der er indført en regel om, at hvis bådejeren ikke har påsa sit mærke inden 1. juni vil havnefogeden
have mulighed for at gøre dette mod betaling
Ref.
Der er mange klubber mv. der har givet tilsagn om at medvirke til udlevering af bådmærker og hjælpe
med at folk får dem sat på. Det er i Gudhjem fortsat en mulighed, at de kommer til at ligge på
turistinformationen, når der ikke er åbent på havnekontoret.
6. Partnerskabsaftaler.
Fremlæggelse af indgåede aftaler og opfordring til at brugerne byder ind på opgaver. Det opfordres
til, at brugerrådsrepræsentanterne videresender brugerrådsreferater og anden information fra havnen
Ref.
Det er besluttet, at der arbejdes videre med at indgå partnerskabsaftaler, hvilket skulle have fremgået
af dagsordensteksten. Forslag til emner der ønskes indgået partnerskabsaftaler om, kan sendes til
Jakob eller Jan Ole.

7 Brugerinddragelse.
George lovede på sidste møde at han ville samle nogle brugere af havnen, for at komme med
konkrete forslag til hvad de kan bidrage med
Ref.
Punktet behandledes under punkt 6
8

Fremlæggelse af forslag til samlet plan for vedligeholdelse af de kommunale havne.

Brugerrådet ønsker især at fugeprojektet kommer op at køre
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Ref.
Intet nyt siden sidste møde.

9 Fiskeklub ønsker klubhus på Nørresand.
Tine vil tilbyde medlemskab af Atlanten. Hvis ikke dette bliver en realitet, fremlægges BRK´s forslag
til placering
Ref.
Det skulle have fremgået af dagsorden, at fiskeklubben ønsker sit eget hus, og at der arbejdes videre
med at finde en placering

10 Redningsstiger.
Orientering om status på opsætning af midlertidige stiger.
Bådejerne.
Ref.
Det aftaltes at Jakob og Niels gennemgår Gudhjems 2 havne.
Efter mødet:
Havnene er gennemgået og det er aftalt at stigen i yderhavnen forlænges. Der opsættes en ny
redningsstige i mellembassinet, som der vil være behov for når havneporten er lukket.

11 Christiansøboernes P-muligheder
Orientering om status på muligheden for at øboerne kan få P-licenser
Ref.
Som oplyst efter sidste brugerrådsmøde, så evalueres spørgsmålet om P- licenser først til sommer.
12 Agterfortøjninger i Gudhjem og Nørresand (Bådejerne)
Ref.
Intet nyt i forhold til sidste brugerrådsmøde

13 Kajakbro i den ene side af slæbestedet ca. 120 cm (Bådejerne)
Ref.
Dagsordensforslaget er stillet af Niels og trækkes.
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14 Parkering på havnenes areal Nørresand (Bådejerne)
Ref.
Intet nyt se punkt 10
15 Uvarslet forhøjelse af afgifter for bådeplads begge havne. ( Bådejerne)
Ref.
Det fremgik af referatet fra sidste brugerrådsmøde:
” 6. Budget 2015

Kommunalbestyrelsen har besluttet at egen indtjeningen på havnene skal øges ved en forhøjelse af taksterne.
Det godkendte budget indeholder en forhøjelse af taksterne for hjemmehørende både på ca. 25 % og Gæstetaksterne på ca.
35 %. ”
Stigningen er således behandlet på sidste brugerrådsmøde og ligger på kommunen hjemmeside

16 Evt.
Ref.
Der ønskes en tilladelse til at flytte saunaen hen på Nørresand som et forsøg. Jakob undersøger om
det kan tillades.
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