Referat
Ordinært brugerrådsmøde om Sandvig Havn torsdag den
14. november 2019 kl. 18:30-20:00.
Mødet blev afholdt i mødelokale på Skovløkken 4 i Tejn.

Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Veje, havne og beredskab
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CVR: 26 69 63 48

Deltagere:
Sandvig Havneforening v/Kim Klausen
Foreningen Sandvig v/Rie Hansen
Leder af Ejendomsservice Kim Eilif Rasch Pedersen
Driftskoordinator Mikkel Engset Høst
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)

1. Velkommen
Ea Krogstrup bød velkommen og introducerede havnegruppens nye driftskoordinator.
Med udgangspunkt i ’Retningslinjer for brugerinddragelse på de kommunale havne på Bornholm’
drøftede de fremmødte brugerrådets sammensætning. Der var enighed om at tilbyde Sandvig Sauna
og Vinterbadeforening (som en folkeoplysende forening hjemmehørende på havnen) samt Boating
Bornholm (som repræsentant for erhvervsfartøjerne i havnen) plads i brugerrådet fremadrettet.
2. Statistik
Ea Krogstrup gennemgik tal og tendenser for havnene generelt og for Sandvig Havn specifikt. I 2019
har de kommunale havne i alt ca. 650 fastliggere, heraf 33 i Sandvig Havn. Antallet af gæstesejlere
(overnatninger) på de kommunale havne på Bornholm er faldet med 3 % siden 2018, mens antallet af
overnatninger er steget med 5 % i Sandvig Havn specifikt. Danske og tyske sejlere er fortsat de to
største grupper af besøgende fra vandsiden - med svenske og polske sejlere på 3. og 4 pladsen.
3. Budget
Ea Krogstrup gennemgik havnens driftsøkonomi, herunder den særlige renoveringspulje for havne.
Herefter skitseredes det økonomiske scenarie for de kommunale havne i 2020.
4. Status for 2019
Mikkel Engset Høst orienterede om status på en række projekter og aktiviteter på havnen:
a) Sommerens bemanding
Der har i år været ansat en havnefogedafløser specifikt til Allinge og Sandvig Havne. Både
brugere og havnegruppe har været tilfredse med det øgede serviceniveau på havnen i
sommermånederne.
b) Oprydning i bådpladser
Der er i løbet af sommeren blevet ryddet op i ”gratister” i havnebassinet, og havnegruppen er
meget snart klar med en mindre rokade i havnen, som vil gøre det muligt at tildele Boating
Bornholm en mere egnet plads i havnen.

c) Belægning – er der fast til flere fastliggere i havnen?
Det blev besluttet, at der ikke tildeles flere bådpladser (hverken faste pladser og
rotationspladser) i havnen indtil videre. I stedet henvises til muligheden for at få tildelt en
bådplads i en af de andre kommunale havne.
d) Forbedring af servicefaciliteterne i havnen (fortøjninger, strømudtag og flytning af
serviceautomaten)
Mikkel Engset Høst redegjorde for arbejderne og for den sidste del af bevillingen, som
planlægges anvendt på at få lagt en strækning blotlagte kabler i rør.
Det blev aftalt, at havnegruppen og Ejendomsservice opsætter skiltning, som henleder
badegæsters opmærksomhed på serviceautomaten, hvor der skal købes billet, hvis man vil
anvende saunaen.
e) Murerarbejde
Der er i år fuget et stykke af bølgeskærmen ud mod saunaen.
Det blev understreget på mødet, at det er havnefogeden ansvar og opgave at sørge for, at skodderne
på saunaen lukkes i forbindelse med dårligt vejr.
Brugerne gjorde Ejendomsservice opmærksom på, at Sejlerhyttens tagryg er forvitret, og at der
trænger vand ind i bygningen. Ejendomsservice følger op på ejerforhold og fredningsstatus på
bygningen.
Sandvig Havneforening gjorde Ejendomsservice opmærksom på, at der mangler både ventilation og
lås på den bygning, som foreningen lejer af havnen.
5. Forslag til vedligehold og anlæg i 2020
Brugerne fremsatte følgende ønsker for havnen næste år:
 Reparation af den skade der er konstateret på forkastningen ved indsejlingen til havnen.
 Undersøgelse og reparation af underminerede kajer, særligt ved den kaj der deler inderhavn
og jollebassin og ved kajen nærmest slæbestedet.
 Reparation af slæbestedet.
6. Affaldshåndtering 2019
Ea Krogstrup orienterede om, at der i 2019 er budgetteret 7.000 kr. til bortskaffelse af renovation på
Sandvig Havn, men at budgettet er overskredet. Havnene oplever generelt et øget pres på
affaldsordningerne som en følge af et øget antal gæster fra landsiden. Havnen har kontaktet BOFA for
at høre om planerne for nye affaldssystemer på havnene.
7. Eventuelt
Der var enighed om ikke at fastsætte en dato for et teknisk brugerrådsmøde i foråret. Brugerne skal
bare henvende sig direkte til Mikkel Engset Høst, hvis der er behov for dette.
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