Referat
Referat af brugerrådsmøde på Nørrekås Lystbådehavn den 25. oktober
2016 kl. 16.00. Mødet blev holdt i Rønne Sejlklubs lokaler.
Inviterede:
BSF v/Holger Jespersen
Rønne Sejlklub v/ Anders Funch Nielsen
Rønne Sejlklub v/Christian Mejlvang
Rønne Roklub v/ Michael Andersen
Vendekredsen v/ Børge Olsen
Calypso v/Preben Kofod
Fluefiskerne v/Martin Nielsen
Radioamatørerne v/Erik Valsgaard
Rønne Handelsstandsforening v/ Betina Lund
Strandjægerne v/ Robert Pedersen
Havørreden v/ Poul-Erik Olsen
Bornholms Trollingklub v/Mogens Grønbech
Leder af erhverv Palle K. Tourell
Leder af plan og projekter Martin Petersen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Aron Kjøller-Hansen
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
Fraværende:
Calypso v/ Preben Kofod
Fluefiskerne v/ Martin Nielsen
Fritidsfiskerne v/Jørn Olsen
Radioamatørerne v/ Erik Valsgaard
Strandjægerne v/ Robert Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Ajourføring af adresseliste
Ref.
Adresselisten blev ajourført.
3. Næste mødedato
Forslag:
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 16:30
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Ref.
Forslaget blev godkendt.
Børge Olsen (Vendekredsen) bad om at få ført til referat, at retningslinjerne
fortsat giver brugerne mulighed for at bede om et brugerrådsmøde, hvis de
har forslag til dagsordenspunkter der har generel brugerinteresse.
Det blev besluttet at flytte det ekstraordinære brugerrådsmøde vedr. havneplanen fra tirsdag den 1. november til mandag den 14. november 2016 fra kl.
15:30-17:30. Mødet afholdes fortsat i Rønne Sejlklubs lokaler. Der vil blive
udsendt materiale om projektet inden mødet.
4. Statistik for sæsonen 2016
Udviklingen i antallet af gæstesejlere på Bornholm følger heldigvis ikke
landsgennemsnittet, hvor man har oplevet en tilbagegang. I de kommunale
havne på Bornholm kan vi samlet set konstatere en fremgang i antal gæstesejlere på hele 6 % fra 2015 til 2016, hvilket er en fortsættelse af den gode udvikling på 2 % fra 2014 til 2015.
For Nørrekås lystbådehavn er der en stigning i antal overnatninger på 2 %
sammenlignet med sidste år.
Endnu mere positivt bliver det, at gæstesejlernes både bliver længere og længere og derfor udløser en højere indtægt, så den reelle fremgang for de kommunale samlet set er 21 % og for Nørrekås 14 %.
Ref.
Jakob Jensen gennemgik tallene og fortalte lidt om den positive udvikling på
Bornholm. Han orienterede om, at takstnedsættelsen er blevet markedsført i
Bådnyt med både annoncer og artikler. Christian Mejlvang (Rønne Sejlklub)
opfordrede til at markedsføre den nye havneplan på lignende måde i 2017.
Brugerne efterspurgte et overblik over gæstesejlere fordelt på nationalitet. Ea
Krogstrup fremsender statistik på dette sammen med referatet.
5. Anlægsprojekter 2016
Anlægsbevillingen på 438.044 kr. til forbedring af sikkerheden på de kommunale havne er taget i brug og der er etableret armgangstorv på alle relevante kajstrækninger i Hasle havn. Projektet er sat i gang i de andre kommunale
havne og forventes afsluttet i 2016.
Anlægsbevillingen til ny havneplan for Nørrekås Lystbådehavn på samlet set
5,05 mio. kr. er taget i brug og processen kører planmæssigt. Projektet vil
blive drøftet på ekstraordinært brugerrådsmøde den 1. november 2016.
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Ref.
Jakob Jensen redegjorde for fremdriften i sikkerhedsprojektet, der forventes
opstartet så snart projektet til ombygning af havnen er endeligt og ønskes
færdigt på Nørrekås inden udgangen af 2016.
Havneplansprojektet vil blive drøftet på det ekstraordinære brugerrådsmøde
den 14. november 2016.
6. Budget 2017
Puljen til anlægsprioriteringer på havnene 2017 lyder på ca. 2 mio. kr. Derudover er der i budgetforliget 2017 afsat 310.000 kr. til Aktivitetsområde i og
omkring Tejn havn.
Nettobudgettet til drift af de kommunale havne lyder uændret i 2017 på 2,6
mio. kr. og budget og takster er alene fremskrevet med pris- og lønreguleringen.
Ref.
Havnenes budgetter for 2017 svarer stort set til budgetterne for indeværende
år, eftersom området er gået fri af de sparerunder, der har været sat i værk i
2016.
Martin Petersen understregede, at havnen arbejder på at få prioriteret anlægsmidlerne tidligere end i år, hvor det først skete i april måned. Det prioriterede oplæg vil blive sendt ud til brugerne til orientering.
7. Brugerrådets forslag til vedligeholdelse og anlæg 2017
Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at brugerne hvert år efter vedtagelsen
af budgettet skal høres, så deres ønsker kan indgå i prioriteringen af midler
det kommende år.
Ref.
Havnen opfordrede brugerne til at indsende forslag til havneadministratoren
inden afholdelse af de årlige brugerrådsmøder, så forslagene kan blive distribueret til alle i brugerrådet og dermed give medlemmerne mulighed for at
drøfte dem med deres bagland inden mødet. Det blev besluttet, at havnen
gør opmærksom på dette i forbindelse med mødeindkaldelsen næste år.
Anders Funch Nielsen (Rønne Sejlklub) foreslog en forbedring af strandens
toiletfaciliteter, særligt i højsæsonen. Stranden har udviklet sig meget de sidste
10 år og de eksisterende faciliteter er ikke tilstrækkelige. Jakob Jensen redegjorde for, at forslaget hører under den afdelingen i kommunen, der står for
driften af strande, men at havnen gerne vil bringe forslaget videre.
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Poul-Erik Olsen (Havørreden) spurgte ind til etableringen af det rekreative
område mod vest. Det er tidligere besluttet at plante træer og at udbedre den
vestlige kørevej, men området står stadig ufærdigt hen. Jakob Jensen orienterede om projektet med Rønnes havnefront, der vil blive behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. december 2016. Projektet inkluderer planer
for området mod vest. Hvad angår beplantningen i de 4 plantekummer, der
er etableret til nedsættelse af farten vest for Roklubben, så vil havnen tage
kontakt til den del af kommunen, der driver de grønne områder, og bede om
et forslag til beplantning, der har mere træ-karakter end de plantede havtorn.
8. Samarbejdet med cafeen
Det er havnens ønske, at der fortsat skal drives café på Nørrekås, og at lokalerne udvides, så der er mulighed for at stille borde op inde. Brugerne opfordres til at komme med input til en aftale om cafeens drift i 2017.
Ref.
Brugerne ønskede en mere professionel drift af cafeen fremover og beskrev
en række uheldige episoder, hvor cafeens service og mad har været af meget
lav standard. Der blev fremsat ønsker om faste åbningstider, morgenåbning,
mulighed for at kunne bestille morgenbrød, standardmenu, bedre indretning
af lokalerne, m.m., ligesom det uhensigtsmæssige i at have serviceautomaten
placeret i cafelokalerne blev pointeret. Jakob Jensen takkede for de mange
input og understregede, at i prøveåret 2016 har cafeen været konceptudvikler,
og at der arbejdes med specifikke krav til cafedriften i 2017.
9. Affaldshåndtering
Havnen er i øjeblikket i gang med at udarbejde nye affaldsplaner for alle de
kommunale havne. Når planerne ligger klar, vil de blive sendt i høring hos
brugerne af havnene samt andre relevante parter. Planerne skal efterfølgende
godkendes af Miljøstyrelsen. Til orientering kan det oplyses, at der i 2016 er
afsat 35.500 kr. til udgifter til renovation på Nørrekås Lystbådehavn.
Ref.
Jakob Jensen orienterede om processen og de nye lovkrav på området.
10. Eventuelt
Anders Funch Nielsen (Rønne Sejlklub) orienterede om, at der er søgt midler
fra ”Rønne-Knudsker Byting” til dækning af udgifterne til anskaffelse af 4
stk. skovborde fra Østerlars Savværk.
Aron Kjøller-Hansen fortalte om planerne for at gøre havnen mere hyggelig,
f.eks. ved at opsætte flere blomster, i den kommende sejlsæson.
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Jakob Jensen orienterede om projektet Vild med Vand, der først på måneden
har været en tur på Bornholm for at hverve nye havne til projektet. Brugerne
tilkendegav, at projektet er interessant, men det kræver mange ressourcer i
højsæsonen, og indtil videre har det ikke været muligt at finde ressourcerne til
at melde sig.
Jakob Jensen meddelte, at præmien på den ansvarsforsikring man kan tegne
gennem kommunen sandsynligvis vil stige i 2017, eftersom udbuddet af de
kommunale forsikringer først i 2016 har resulteret i en dyrere forsikring. Han
fortalte endvidere, at FLID arbejder på at kunne tilbyde en lignende ansvarsforsikring til alle lystbådehavne i Danmark til en lavere præmie end Gjensidige.
Anders Funch Nielsen (Rønne Sejlklub) spurgte ind til elafregning for fastliggere, eftersom brugerne ikke har modtaget nogen opkrævning de seneste år.
Jakob Jensen orienterede om, at man ikke længere vil blive opkrævet for elforbrug under 100 Watt, da de administrative ressourcer der er blevet brugt
på opkrævningerne overstiger det strømforbrug fastliggere har, når de ikke er
i båden, og at det vil forsøges at indeholde det i taksten som for gæstebåde.
Det forudsætter dog at ingen misbruger ikke målt strømforbrug. Jakob Jensen redegjorde endvidere for, hvordan man de seneste år har hentet store
besparelser på forbrug og udgifter ved at opsætte LED-lys og installere varmepumper på havnene.
Michael Andersen (Rønne Roklub) efterspurgte en status på havnens godkendelse af den foreslåede udvidelse af roklubbens lokaler. Jakob Jensen tilkendegav, at klubben kunne forvente svar i løbet af få dage, og orienterede
desuden om havnens tilbud om rådgivning i forbindelse med om- og tilbygninger på havnens areal.
Jakob Jensen orienterede om, at hvis der kommer mere granit fra fjernvarmen m.m., vil det være muligt at bruge af dette til tætning af forkastningen
mod vest. Havnen har hidtil kun betalt en del af transporten.
Anders Funch Nielsen (Rønne Sejlklub) spurgte ind til graveriet på stranden.
Jakob Jensen kunne oplyse, at Forsyningen er ved at omlægge rørledning for
overløb.

