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Referat fra brugerrådsmøde den 11. april 2012 for Allinge, Sandvig og
Hammer havne.
Fremmødte:
Leif Rubæk-Nielsen rep. Hammer Havns bådfart
Ole Nielsen rep. Hammer Havns bådejere
Kenn-Erik Olsen rep Sæne Bådelaug
Gitte Holmsberg rep. Hammerodde Kajakklub
Mogens Juul Jensen rep. Sandvig Havneforening
Jakob Jensen; faglig koordinator BRK s havnegruppe
Tom Nielsen; havnefoged de 4 nordlige havne
Michael Andersen; havnefoged de 4 nordlige havne

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Præsentationsrunde, adresselister ajourført
3. Næste mødedato, efterår 2012.
31/10-2012 kl. 16.30 på Tejn Rådhus
4. Administration af bådpladser
Fordeling af bådpladser blev forklaret og uddybet, herunder også tilkøbsmuligheden ; supplerende rotationsplads
5. Drifts- og anlægsopgaver på havnen i 2012.
Projekt sikker havn med opsætning og brug af sikkerhedsudstyr blev
gennemgået.
Hammer Havns bådfart og Sæne bådelaug vil sammen søge om hjertestarter til opsætning i Hammer Havn.
6. Status på Hammer Havns projekterne
Der blev orienteret om færdiggørelse og tidsplanen for de enkelte projekter.
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Det udleverede historiske billede gav et indtryk af hvordan området mellem de nye huse og stranden kommer til at se ud.
Der er ikke umiddelbart nogen tidsplan for opfyldning af hullet i yderhavnen. Sandet fra Tejn Havn jævnede sig så meget ud at det ikke blev
nødvendigt at fjerne noget derfra. Der ligger stadig tilladelser til at tage
sand fra Sandvig Havn og fra indsejlingen i Hammer Havn, men efter
den sydlige mole har fået undervandsforkastning, har problemet tilsyneladende været mindre.
Der vil under folkemødet blive en form for indvigelse af Hammer Havn,
så det må forventes at størstedelen af projekterne står færdige til den tid.
Udlægning af kommunale agterfortøjninger venter til der ligger en rapport omhandlende forholdene omkring galvanisk tærring, idet enkelte
brugere har udtrykt bekymring ved materialevalget af y-bomme og ankerringe.
7. Parkering på havnene
Opstregning af båse på Sandvig havn blev forklaret og debatteret. Parkeringsforholdene på Hammer Havn blev debatteret.
8. Udvidelse af havnefogedens ansvar
Vagtfællesskabet mellem Tom og Michael for de 4 nordlige havne, samt
bortfaldet af arbejdsopgaver blev debatteret
9. Evt.
Ingen punkter

