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Referat fra dialogmødet den 23. oktober 2014 mellem Teknik- og Miljøudvalget og
Brugerrådet for Hasle Havn
Indledning
Carsten Scheibye bød velkommen til dialogmødet, og håbede på en god dialog med brugerne. Det var
udvalgets ønske at det ville blive et frugtbart møde med udveksling af synspunkter uden nogen form for
bindinger på forhånd. Alle bolde kunne kaste op i luften.
Kaj Erik Mortensen takkede for indbydelsen og gav udtryk for at man var glad for det samarbejde der havde
været mellem byen og kommunen i forbindelse med de gennemførte projekter.
Der havde dog været flere lidt mindre positive henvendelser om havnen i sommers. Det drejede sig om den
generelle vedligeholdelse af havnen, havnebadet, opsætning og vedligeholdelse af bænke, for meget ukrudt.
Der havde været henvendelser fra tyske sejlere der ligefrem frarådede andre i at besøge havnen på grund af
forholdene.
Kaj Erik Mortensen så frem til et møde om samarbejdsrelationer mellem Hasle og BRK, en snak om drift og
vedligeholdelse samt udvikling, og ellers et møde der fokuserede fremadrettet og mindre på fortiden.
Havnen 2014
Brugernes havde flere bemærkninger om forholdene på havnen i 2014

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der manglede service på havnen. Der burde være en person til stede på havnen
Der skulle være pænt og ryddeligt på havnen og ikke være ukrudt og glasskår
Der lå for meget papir og møg i havnebadet
Det skulle være nemt at komme af med sit skrald
Skraldestrativerne skulle tømmes når der var behov for det
Der skulle være åbent på toiletterne – de er vel offentlige?
Kloakpumpen skal tilses oftere, så fdriftstop minimeres
o Man var glad for havnebadet, men man måtte så også servicere havnebadet. Der manglede
skaldestativer, oprydning til lands og til vands, bænke- og borde. Tilsyn var vigtigt.
Ukrudt skræmte gæstesejlerne væk
Havnetaksterne skal ikke hæves for meget.
Når der er trollingbesøg skal automaterne virke
Kun ca. 5 % betaler de 50 kr. det koster for at benytte slæbestedet
Skiltning på havnekontoret passer ikke med hensyn til hvornår havnefogeden kunne træffes.
Der skal være tjek på betalingsmærkerne. Der var mindst 30 både uden mærker. (Dagligt tilsyn)
Oliedepotet er (aflåst)
Der burde snart ske noget med havnekroen og siloerne – det ser ikke pænt ud som det er nu
Der er affald i havnebassinerne – kan virke afskrækkende på gæstesejlere. Skal renses op
Vedligeholdelsen er generelt dårlig

Bemærkninger fra BRK
•
Havnetaksterne var en del af budgetforliget
•
Der er ikke mulighed for ”fuld dækning” på havnene, da en havnefoged har flere havne
•
Oliedepotet må ikke stå åbent. Kontakt havnefogeden og aftal hvornår man kan aflevere olie
•
Der har været problemer med serviceautomaterne, men vi forventer at de fungerer i 2015
•
Havnekroen og siloerne er privat ejendom

Forslag til løsninger
•
Turistbureauet kan måske flytte ned på (eller have en afdeling på) havnen?
•
Opsætning af hundelufterspand på stranden
•
Containere sættes strategisk – husk ved havnebadet
•
Fælles oprydning og bortkørsel af skrammel
•
Både Emajoka og Columbus vil gerne hjælpe med at holde området ud for dem selv
•
Koordinering af vedligeholdelsen i del-områder, som de enkelte brugere ville vedligeholde?
På spørgsmålet fra Carsten Scheibye om der var interesse for at ”hjælpe”, var der en generel velvilje. Kaj Erik
Mortensen gjorde dog opmærksom på, at der ville være behov for en tovholder.

Konklusion:
Carsten Scheibye: Der var velvilje til at deltage – og der er noget at arbejde videre med.
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