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Referat

www.brk.dk

Referat fra brugerrådsmøde om Nørrekås Lystbådehavn den 31. marts
Mødet blev afholdt den 31. marts kl. 16 i Sejlerstuen
Fremmødte:
BSF v/ Holger Jespersen
Leder for veje og havne Hardy Pedersen
Faglig koordinator Jakob Jensen
Rønne Sejlklub v/ Anders Funch Nielsen
Vendekredsen v/ Børge Olsen
Fritidsfiskerne v/Jørn Olsen
Strandjægerne v/ Robert Pedersen
Havnefoged Michael Andersen
Havnefoged Marianne Kofod Pedersen
Havørreden v/ Poul-Erik Olsen
Afbud:
Fluefiskerne ved Martin Nielsen
Rønne Handelsstandsforening v/ Betina Lund

1.

Godkendelse af dagsorden
Ref: godkendt

2.

Ajourføring af adresse
Ref: adresseliste sendes ud sammen med referatet

3.

Næste mødedato
20-10-2015 kl. 16.00
Ref: Forårsaget af budgetbesparelserne i 2013 indkaldes der som udgangspunkt ikke længere til forårsmøder i brugerrådet.
Alle brugerrepræsentanter kan fortsat, i henhold til retningslinjerne, anmode om et møde

J.nr.:«JNR»

Side 2/4

Der udsendes en reminder i foråret.
4.

Budget 2015
Gennemgang af fællesbudgettet og de enkelte havnes delbudgetter.
Ref; Da budgettet ikke er færdigbearbejdet kan det desværre ikke behandles.
Budgettet sendes ud til brugerrådsmedlemmerne når det ligger klar. Det
forventes, at budgettet er endelig klar i løbet af april.

5.

Udlevering af bådnumre.
Igen i år vil bådnumrene blive udleveret 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 påsat sit mærke inden 1. juni vil havnefogeden have mulighed for at gøre dette mod betaling.
Ref: Hardy gav positivt udtryk for den velvilje, der er fra Sejlklubbens
side til at deltage i udleveringen. Det skal vurderes, hvilke konsekvenser
det kan få for administrationen.

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: Oplæg er sendt til sejlklubben, og der gives udtryk for velvilje
blandt klubberne, men man ønsker en afklaring af lovligheden af takststigningerne i 2015, inden klubberne giver endelig tilbagemelding på aftalerne.
Sejlklubberne har møde med økonomichefen for at få drøftet takststigningen. Klubberne har kontakt til Dansk Sejlunion´s jurister for at få
vurderet lovligheden af takststigningen.

Side 3/4

Fritidsfiskerne og Strandjægerne holder allerede deres arealer, og der
blev snakket om andre eksempler på opgaver som kunne være passende
for partnerskabsaftaler.
7.

Støvdæmpende foranstaltninger syd for vestlig inderbassin (fra
sidste møde)
Vejvirksomheden oplyser at det koster fra 70 til 100 kr. pr m² afhængig
af tilgængelighed og mængde.
Ref: Det er fortsat havnens opfattelse at det er græs der er løsningen
som støvdæmpende foranstaltninger.
Hullerne syd for det vestlige inderbassin bliver fyldt op inden påske, og
Sejlklubben ønskede at man kunne efterlade en bunke til senere til senere egenpåfyldning.

8.

Trolling rampe vest for roklubbens klubhus (fra sidste møde)
Behandles under pkt. 4 budget
Ref: Der blev spurgt ind til, om Nørrekås skal have en decideret trollinrampe, eller om det er til havnens egne både. Det gamle slæbested er i
takt med at både og biler er blevet længere, næsten ikke til at bruge,
hvorfor det nye slæbested stadig er aktuelt. Det faktum at der ikke længere er et uddybningsfartøj på Bornholm, og der heller ikke er noget
rammeslag, vil det være hensigtsmæssigt at se på ”havneplanen” endnu
engang, inden der eventuelt etableres et nyt slæbested.

9.

Hjertestarter flyttes til servicebygningens østlige side (fra sidste
møde)
Forslag om at Hjertestarter, førstehjælpskasse og brandslukker sidder
samlet f.eks. ved betalingsautomaten.
Ref: Der var enighed om at det vil være hensigtsmæssigt at hjertestarteren flyttes ud til postkasserne ved indkørslen, og at ildslukker og førstehjælpskasse sættes under serviceautomaten

10. Havnefogeder på Nørrekås Havn 2015:
Uddybning af rammerne for service i 2015
Ref: Hardy præciserede, at der er sat flere ressourcer af i højsæsonen

Side 4/4

11. Arealet vest for Remisevej
Rønne Havn har fået jorden ? Indhegning af jolleområdet ?
Ref: Den jord der var mulighed for at få i vinters, var aftalt skulle leveres
i frostperioder. Da der ikke har været væsentlige frostperioder, har det
ikke været muligt at få afsluttet den reducerende løsning.
12. Den store kran ved dieselstanderen:
Er der behov for den / bliver den brugt
Ref: Brugerne var enige om at der ikke er tilstrækkeligt behov for kranen, som retfærdiggør fortsat at vedligeholde den.
13. evt.
Ref:
Den nye havnefront og Nørrekås’ fremtid blev drøftet.
De få både, hvor ejeren er ukendt, er stadig i depot på Rønne havns oplagsplads. Enkelte har spurgt ind til, hvornår de kommer på auktion.
Der blev talt om forslag til prioritering af anlægspuljen, herunder forslag
om at prioritere midler til vandlinjetov.
Der blev orienteret om administrationen af bådpladser og herunder interne rokeringer foranlediget af forespørgsel fra Strandjægerne.

