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Ekstraordinært brugerrådsmøde vedrørende forbedring af Nørrekås Lystbådehavn
1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt ”Kort resume af projektet” til den fremsendte dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Velkommen
Martin Petersen bød velkommen.
3. Kort resume af projektet
Martin Petersen gennemgik præmisserne for projektet. Projektet indebærer en udskiftning af flest
mulige træbroer og træpæle samt etablering af nye broer udført som moderne betonbroer med Ybomme. Arbejderne har til formål at reducere driftsudgifterne nye installationer de næste 30-40 år til
næsten 0.
Herefter fulgte en gennemgang af projektets økonomi, hvor overslaget i det oprindelige bilag til
kommunalbestyrelsens bevilling blev sammenholdt med kontraktbeløbet på de igangsatte arbejder i
det vestlige bassin (stort bassin) fratrukket udgifter til y-bomme i mellembassin og jollebassin og
udgifter til byggeplads og demontering. Derudover redegjorde Martin Petersen for, hvordan bevillingen
kan fordeles mellem mellembassin, jollebassin, rådgiver og uforudsete udgifter.
Martin Petersen gav en kort status på, hvor langt kommunen er med projektet. Der er indgået
totalentreprisekontrakt med NBC Marine om leverance af flydebroer, fortøjningssystemer og Y-bomme
til vestligt bassin med forventet fysisk opstart i februar 2017. Arbejderne i det vestlige bassin er aftalt
færdige i april måned.

Priser og valgmuligheder for de planlagte arbejder i mellembassin (etape 2) og jollebassin (etape 3) vil
blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmødet den 13. marts 2017. Når der er taget politisk
stilling til det forelagte, vil den/de næste etaper blive igangsat.
4. Orientering om igangsatte arbejder
Jakob Jensen fortalte om de valgte tekniske løsninger for leverancen på flydebroer, fortøjninger og Ybomme, der er indeholdt i kontrakten med NBC Marine.
5. Status jollebassin
Martin Petersen gav en status på projekteringsarbejdet med jollebassinet.
6. Status mellembassin
Martin Petersen gav en status på projekteringsarbejdet med mellembassinet.
7. Eventuelt
Brugerne spurgte ind til tidshorisonten for projektet. Jakob Jensen kunne fortælle, at havnefogeden er
gået i gang med af afmontere elstandere, pullerter og vippeskilte de broer, der er berørt af de
igangsatte arbejder, og her er dykkerne sat i gang med at demontere broer og pæle. Han orienterede
endvidere om, at den lange flydebro i yderhavnen bliver liggende som buffer til projektet er
gennemført.
Brugerne spurgte ind til de skure, der skitseret ved det nye jollebassin. Jakob Jensen fortalte, at
Hasløv & Kjærsgaard tegner et forslag til skurene, når jollebassinet ligger helt fast. Tegninger vil
efterfølgende blive forelagt brugerne.
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