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7. december 2012
Endeligt referat fra brugerrådsmøde den 25. oktober på Tejn Havn

Fremmødte:
Henrik Finé Balle Tejn Sejlklub,
Bent Hjorth Hansen Håndværkerne,
Bill Hansen Trollingklubben,
Brita Hansen Borgerforeningen,
Bent Pedersen Tejn Idrætsforening,
Jakob Jensen faglig koordinator Teknik & Miljøs havnegruppe
Tom Nielsen havnefoged Teknik & Miljøs havnegruppe
Michael Andersen havnefoged Teknik & Miljøs havnegruppe
1. Dagsorden godkendt med enkelte tilføjelser til evt.
2. Ingen af de fremmødte havde adresse- eller telefonændringer
3. Næste mødedato er den 11.april 2013 kl. 18.30
4. Høring vedr. aflevering af farligt affald på de kommunale havne.
Teknik- og Miljøudvalget har 4. juni 2012, besluttet at sende dagsordenspunkt 17 om ”Aflevering af farligt affald på de kommunale havne” i høring i de respektive brugerråd.
Punkt 17 er vedhæftet dagsordenen som bilag.
Ref: Jakob orienterede om punktet, de fremmødte representanter gav
udtryk for at deres brugere ikke ønsker en udvidelse af den eksisterende ordning.
Tejn Sejlklub benytter ikke havnens modtagefaciliteter, idet de selv
bortskaffer miljøfarligt affald på BOFas containerplads
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5. Nyt områdeudviklingsprojekt
Er Tejn interesseret i at blive det næste projekt?
Borgerforeningen bekræftede at der arbejdes i Tejn for at blive den
næste by der indgår i projektet
6. Manglende oprydning på havnearealerne og afslutning af stiforløbet (Brita).
Punktet ønskes drøftet.
Ref: Borgerforeningen efterlyste færdiggørelse af trappen der forbinder
havnen med stien.
Jakob orienterede om at det var et bevidst valg at vente at se om Tejn
skulle blive den næste byfornyelsesby. På den måde kunne de afsatte
midler til det nye jollebasin og evt. byfornyelsesmidler danne grundlag
for ansøgning om flere midler og dermed et større projekt.
Herreløse eller værdiløse både blev debatteret. Udfordringen i at rydde
op omkring den gamle Espersen fiskefabrik ligger i at arealet formeldt
ikke er BRK´s endnu. Så snart dette sker, vil der blive iværksat oprydning. På den østlige vinteropbevaringsplads kontaktes bådejere straks
for oprydning, således at Vej og Park kan vedligeholde området.
Vedligeholdelses-niveauet omkring værftet blev kritiseret. Lejerforhold
og ansvarsområde blev forklaret og der arbejdes på at kommunen
overtager forpligtelserne.
Oprydning generelt på havnen blev debatteret. Enkelte af havnens
bruger bliver kontaktet for fremadrettet at sikre at affald og udtjente
redskaber bliver bortskaffet på rette vis.

7. Evt.
Ref: Y-bomme: De adminstrative udfordringerne der ligger i at der
findes privatejede y-bomme på havnene blev forklaret.
Redningsstige og –lineprojektet har i sommeren ligget stille, og bliver
hurtigst muligt genopstartet
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Tvivlen om begrebet ”supplerende rotationsplads” har af sted kommet flere misforståelser, hvorfor der søges efter et andet ord for ordningen. Bornholms frihavnskort og bornholmerhavnen er blevet foreslået. Dukker andre forslag op kontaktes havnegruppen
Ordningen om tilmelding til vinterstandplads blev debatteret. Der blev
foreslået et supplerende opslag på havnen med information om ordningen.
Der blev spurgt ind til hvordan de 10 uger i højsæsonen uden fast bemanding på havnen var gået. Havnefogederne var enige om at det ikke
kunne ses på antal overnatninger eller utilfredse gæster.

Michael Andersen
referent

