Referat
Referat af brugerrådsmøde den 19. marts kl. 16.30 om Tejn havn
Inviterede:
Tejn Butikscenter v/ Carsten Juncker
Erhvervsfiskerne v/ Verner Thorsen
Trollingklubben v/Bill Hansen
Håndværkerne v/ Bent Hjorth Hansen
Tejn Idrætsforening v/Bent Pedersen
Tejn borgerforening v/Brita Hansen
Havnefoged Tom Nielsen
Teknisk konsulent Jakob Jensen
Tejn Sejlklub v/Henrik Finé Balle
Leder for veje og havne Hardy Pedersen
Ingen afbud.

1.

Godkendelse af dagsorden
Ref.
Dagsordenen blev godkendt med følgende bemærkninger:
•
•

Jakob Jensen er fortsat faglig koordinator.
Brita havde indsendt et dagsordenpunkt, som desværre ikke var kommet med. Vi blev enige om,
at punktet kommer som nyt punkt 9. og hedder:
Borgerforeningen har et ønske om, at der bliver etableret en ekstra forbindelse mellem jollebroen
og dækket foran skurene i den vestlige ende, så der ikke skulle slæbes brænde til vildmarksbad og
sauna ad ”omveje”, som det er i øjeblikket.

2.

Ajourføring af adresser
Ref.
Listen blev sendt rundt og er dermed opdateret.

3.

Næste mødedato
Forslag om 05-11-2015 kl. 16.30
Forårets møde; ?
Ref.
Der er fortsat ingen beslutning om, hvorvidt der indkaldes til et forårsmøde, hvis der ikke er
dagsordenspunkter fra brugerne.
Næste mødedato er den 5. november 2015 kl. 16.30.

4.

Budget 2015
Gennemgang af fællesbudgettet og de enkelte havnes delbudgetter
Ref.
Budget er endnu ikke klart, så det sendes ud til brugerrådet, når det er klart.

5.

Udlevering af bådnumre.
Igen i år vil bådnumrene udleveres fra havnekontorerne. På fakturarene står der, at man kan finde de
enkelte havnekontorenes åbningstider på hjemmesiden, på opslag på havnekontorerne og få dem
oplyst på det telefonnummer, som står på fakturaen. I 2015 og frem vil der være krav om, at
redskabskasser ligeledes får nummer, som der blev indført for bådestativer og bådevogne i 2014. Der
er indført en regel om, at hvis bådejeren ikke har påsat sit mærke inden 1. juni, vil havnefogeden have
mulighed for at gøre dette mod betaling.
Ref.
Bill Hansen vil fortsat gerne være behjælpelig med bådmærkerne (se sidste møde) og sender mail ud
til medlemmer af Bornholms Trolling Klub.
Henrik Balle informerer Tejn Sejlklubs medlemmer.
Det er vigtigt, at alle får mærker på deres både, bådstativer, vogne og redskabskasser.

6.

Partnerskabsaftaler.
Fremlæggelse af indgåede aftaler og opfordring til at brugerne byder ind på opgaver.
Det opfordres til at brugerrådsrepræsentanterne videresender brugerrådsreferater og anden
information fra havnen.
Ref.
Der blev informeret omkring, hvad partnerskabsaftaler går ud på. Det er jo ikke ukendt på Tejn
havn, da det her har været praktiseret i mange år.
Tejn sejlklub passer vores græsarealer i området ved trolling rampen.
Bornholms trolling klub tilser og passer trolling renserummet.
Tejn borgerforening tilser og passer sauna og vildmarksbad samt tømmer affaldsstativer i området
ved vildmarksbad og sauna.

7.

Friholdelse af den vestlige del af sydkajen til trawlere
Havnen hænger fremadrettet i perioden optaget-skilte op, og Bent Hjort, som for det meste ved,
hvornår de ankommer, opfordres til at give havnen besked, hvis der skulle komme nogen i
sejlersæsonen.
Ref.
I perioden fra 1. oktober til 31. marts ophænges ”optaget” skilte, så der er reserveret plads til trawl
reparationer. Resten af året vil vi forsøge at skabe den nødvendige plads til disse reparationer, når
havnen bliver spurgt.
I Trolling Master ugen er hele havnen optaget (alle ledige pladser forudbestilt af TV2) .

8.

Nyt punkt iht. til punkt 1.
Ref.
Vi ser på sagen og undersøger, om der er mulighed for at finde midler til at imødekomme ønsket.
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9.

Evt.
Ref.
Havnefoged Tom tager kontakt til vores aktive erhvervsfiskere omkring deres repræsentant i
brugerrådet, Verner Thorsen, som er gået på pension. Hvis der ikke er en af de aktive
erhvervsfiskere, der ønsker at være med i brugerrådet, tager Verner gerne en periode mere og
repræsenterer dem.
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