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23. maj 2013
Referat fra brugerrådsmøde torsdag den 11. april 2013, Tejn Havn.
Ingen afbud inden mødet, men Verner Thorsen fra erhvervsfiskerne og Carsten Juncker fra Tejn butikscenter mødte ikke op.
Øvrige fremmødte var:
Tejn Sejlklub, Henrik Finé Balle
Håndværkerne, Bent Hjorth Hansen
Trollingklubben, Bill Hansen
Borgerforeningen, Brita Hansen
Tejn Idrætsforening, Bent Pedersen
Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Tom Nielsen
Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Michael Andersen

1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af punkt 9 og punkt under evt: bygningsmassen, derudover blev
dagsorden godkendt.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Listen over brugerrådsmedlemmerne blev sendt rundt for godkendelse/rettelse
3. Næste mødedato, efterår 2013.
24. oktober kl. 18.30
4. Forslag til vedligehold og anlægsopgaver i 2014.
Ref; Jakob orienterede om at det er besluttet at alle efterårsmøderne i
brugerrådene skal have et fast punkt på dagsordenen med ordlyden:
”Forslag til vedligehold og anlægsopgaver”.
Brugerne kan i løbet af sæsonen 2013, notere sig forslag til vedligehold
og anlægsopgaver
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5. Redningsstier på havnene.
Der er kåret en vinder af Trygfondens konkurrence vedr. redningsstiger
til havne.
Se vedlagte bilag: ”Pressemeddelelse fra Trygfonden” og ”Redningsstige Trygfondens vinderforslag”
De kommunale havne har vi fået gennemgået af trygfondens konsulent,
der har udarbejdet en oversigt over Trygfondens anbefaling til placering
af stiger og redningskranse.
Som det fremgår af bilaget så har Trygfonden et ønske om at masseproducere redningsstigerne, der er planlagt til at have indbygget lys, og forære dem til havnene, ligesom de i mange år har gjort med redningskranse.
Ref; Jakob orienterede om den afholdte arkitektkonkurrence. Det er ifølge konsulenten fra Tryg som gik de bornholmske havne igennem at alle
de nødvendige stiger på havnene der skal være, vil være gratis. Dette betyder at havnene indtil disse gratis stiger er tilgængelige evt. investerer i
midlertidige løsninger
Arkitektkonkurrencens vinderforslag er nødvendigvis ikke det færdige
forslag, så hvis nogle har forslag til forbedringer til forslaget, skal de bare
melde ind.
6. Fremtiden for trollingfiskeriet, herunder Trolling Master Bornholm.
Ref; Bill Hansen fra Trollingklubben orienterede om at der er nedsat en
komite der arbejder dels for at få forslaget om at trollingfiskeriet skal indgå i kvoten pillet af bordet, og dels for at få praksis om at pengepræmierne skal betragtes som indkomst og dermed beskattes lavet om.
I Sverige hvor det rekreative fiskeri på elvene er en stor indtægtskilde, vil
den påtænkte ændring gavne omsætningen på elvene.
Det blev debatteret hvorvidt foreningslivet kunne løfte opgaven, uden
TV2 som arrangør, og hvilken betydning det kan få for Tejn.
Det blev yderligere debatteret hvorvidt der bestanden af laks hænger
sammen med den kvote der er.
Under debatten om Trolling Master blev den tidligere Færgecafe´ Korshages fremtid vendt. Jakob kunne fortælle om sagsforløbet i Kystdirektoratet, og vurderede at der minimum ville gå 2 måneder før en endelig afgørelse om lov til at bruge den som dykkerrev ud for Vang-pieren
7. Status vedr. aktivitetsflåden i Tejn Havn.
Ref: Der er blevet indkaldt til møde mellem ansøger og kommunen vedr.
fastholdelse af ansøgningen i LAG Bornholm.
Udfordringen at der ikke findes foreninger som vil påtage sig opgaven
som projektejer og ansvaret for drift og vedligeholdelse
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Tejn borgerforening har ansøgt om tilskud til etablering af de faciliteter
som aktivitetsflåden rummer. Såfremt aktivitetsflåden ikke bliver til noget, vil de 700.000 som projektet er blevet stillet i udsigt kunne søges om
af andre, heriblandt Tejn Borgerforenings projekt
8. Status på Borgerforeningens projekt vedr. bade, jolle og opholdsområde.
Projektbeskrivelsen af første delprojekt af masterplanen ”Mere liv i Tejn”
er vedlagt.
Ref: Borgerforeningen ønsker at nedsætte et havneudvalg i deres regi.
Havneudvalget skal bestå af personer/organisationer som ønsker at arbejde målrettet for at få gennemført projekter på Tejn Havn. Borgergruppen ønsker at en masterplan for hele havnen splittes op i delprojekter, og at udvalget etapevis kan arbejde sig igennem de enkelte delprojekter.
Bent fra erhvervslivet, Bill fra trollingklubben og BRK meldte sig til at
være en del af udvalget.
9. Overdækning af rensebord
Stålskelet
Ref; Bill tegner skitse og ligger budget for projektet, hvorefter havnegruppen vurderer projektet, herunder havnens medvirken
Evt.
Bygningsmasse tidligere Espersen
Ref: Processen omkring overtagelse af bygningsmassen blev forklaret
BRK vil når bygningsmassen endelig er overtaget, komme med oplæg til
fremtidig anvendelse.
Nogle i brugerrådet anbefalede at den vedtagne takststruktur på havnene,
som bygger på at de aktiviteter der skaber liv og aktivitet på havnene får en
billigere leje, i visse situationer skulle fraviges.
Der blev udtrykt forhåbning om den vellykkede oprydning på stejlepladsen,
kunne fortsætte i kassegården.
Referent: Michael Andersen

Bilag :
• Pressemeddelelse fra Trygfonden.
• Redningsstige - Trygfondens vinderforslag.
• Projektbeskrivelse af første delprojekt af masterplanen - Mere liv i
Tejn.

