Referat
Referat af brugerrådsmøde med Tejn havn den 15. november 2016 kl.
17.00-18:30. Mødet blev afholdt på Tejn Havnekontor.

Inviterede:
Tejn Sejlklub v/Henrik Finé Balle
Erhvervsfiskerne v/Verner Thorsen
Håndværkerne v/Bent Hjort Hansen
Trollingklubben v/Bill Hansen
Tejn Borgerforening v/Brita Hansen
Tejn Idrætsforening v/Bent Pedersen
Tejn Butikscenter v/Carsten Juncker
Leder af erhverv Palle K. Tourell
Leder af plan og projekter Martin Petersen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Tom Nielsen
Havneadministrator Ea Krogstrup (referent)
Fraværende:
Tejn Sejlklub v/Henrik Finé Balle
Håndværkerne v/Bent Hjort Hansen
Tejn Idrætsforening v/Bent Pedersen
Tejn Butikscenter v/Carsten Juncker

1.

Godkendelse af dagsorden
Ref.
Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at indsende et punkt
vedr. optagningsvogn inden punktet Eventuelt.

2.

Ajourføring af adresseliste og repræsentation
Ref.
Listen blev ajourført.

3.

Næste mødedato
Forslag:
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Torsdag den 9. november 2017 kl. 16:30
Ref.
Forslaget blev godkendt. Palle K. Tourell understregede, at brugerne altid har mulighed for at bede om ekstra møder, såfremt der er punkter på
dagsordenen, der har generel interesse for brugerrådet.
4.

Statistik for sæsonen 2016
Udviklingen i antallet af gæstesejlere på Bornholm følger heldigvis ikke
landsgennemsnittet, hvor man har oplevet en tilbagegang. I de kommunale havne på Bornholm kan vi samlet set konstatere en fremgang i antal
gæstesejlere på hele 6 % fra 2015 til 2016, hvilket er en fortsættelse af
den gode udvikling på 2 % fra 2014 til 2015.
For Tejn havn er der en flot stigning i antal overnatninger på 4 % sammenlignet med sidste år.
Endnu mere positivt bliver det, at gæstesejlernes både bliver længere og
længere og derfor udløser en højere indtægt, så den reelle fremgang for
de kommunale havne samlet set er 21 %.
Ref.
Palle K. Tourell gennemgik tallene og der fulgte en kort drøftelse af Folkemødets og Trolling-arrangementets betydning for besøgstallet i Tejn
Havn. Jakob Jensen orienterede om, at der i år er annonceret i bl.a.
Bådnyt, hvilket har afstedkommet en artikel om Bornholm som sejlerdestination i forskellige medier.

5.

Anlægsprojekter 2016 på Tejn Havn
Anlægsbevillingen på 438.044 kr. til forbedring af sikkerheden på de
kommunale havne er taget i brug og der er etableret armgangstorv på alle relevante kajstrækninger i Hasle havn. Projektet er sat i gang i de andre
kommunale havne og forventes afsluttet i 2016.
Anlægsbevillingen på 300.000 kr. til renovering af kajkanter i de ældre
bassiner er anvendt, og projektet er forløbet som planlagt.
Ref.
Jakob Jensen orienterede om sikkerhedsprojektet. Brugerne tilkendegav,
at de ikke fandt det forsvarligt at vente på TRYG-fondens stiger, men at
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havnen i forbindelse med prioriteringen af næste års midler bør afsætte
penge til indkøb af stiger.
Renoveringen af de udvalgte kajkanter i Tejn havn er nu afsluttet og
havnen vurderer, at de største risici for nedbrud er afværget. Brugerne
påpegede, at også andre dele af kajkanterne trænger til renovering. Jakob
Jensen orienterede om klimasikringsprojektet, der forhåbentligt giver
mulighed for yderligere sikring af de kommunale havnes granitkajer.
6.

Budget 2017
Puljen til anlægsprioriteringer på havnene 2017 lyder på ca. 2 mio. kr.
Derudover er der i budgetforliget 2017 afsat 310.000 kr. til Aktivitetsområde i og omkring Tejn havn – projekt ”Mere liv i Tejn”.
Nettobudgettet til drift af de kommunale havne lyder uændret i 2017 på
2,6 mio. kr. og er alene fremskrevet med pris- og lønreguleringen.
Ref.
Palle K. Tourell gennemgik budgettallene og processen for prioritering
af anlægsmidlerne. Brugerne nævnte, at kajstykket tæt ved havnekontoret
også trænger til at blive renoveret, og at havnen bør have dette in mente,
når midlerne skal fordeles.
Vedrørende projektet ”Mere liv i Tejn” så blev det besluttet, at havnen
indkalder Tejn Borgerforening til et møde for at starte projektet op.

7.

Brugerrådets forslag til vedligeholdelse og anlæg 2017
Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at brugerne hvert år efter vedtagelsen af budgettet skal høres, så deres ønsker kan indgå i prioriteringen
af midler det kommende år. Brugerne bedes fremsende deres ønsker inden mødet, så forslagene kan blive distribueret til alle medlemmer af
brugerrådet, som så vil have mulighed for at vende forslagene med deres
bagland inden mødet.
Ref.
For fremadrettet at sikre grundlaget for en fornuftig drøftelse af indkomne ønsker blev det besluttet, at Ea Krogstrup næste år beder om
fremsendelse af ønsker i forbindelse med udsendelse af mødeindkaldelsen.
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Brugerne spurgte ind til bygningerne på havnen, og Jakob Jensen redegjorde for de forskellige projekter og interessenter, der er i spil.
Brugerne fremsatte et ønske om Y-bomme i stedet for ankre, da dette vil
løse de eksisterende problemer med både, der ”trækkes ned” og må skæres fri ved højvande.
Brugerne udtrykte bekymring for havnens forkastninger, der sunket efter
oktober måned kraftige blæsevejr. De begrænsede muligheder for etablering af for-forkastninger blev drøftet. Jakob Jensen inspicerer hurtigst
muligt forkastningen og kommer med en tilbagemelding på situationen.
Brugerne blev enige om at mødes for at udarbejde et fælles oplæg til anlægs- og vedligeholdelsesønsker, som de fremsender til Ea Krogstrup.
8.

Affaldshåndtering
Havnen er i øjeblikket i gang med at udarbejde nye affaldsplaner for alle
de kommunale havne. Planerne er blevet sendt i høring hos brugerne af
havnene samt andre relevante parter. Planerne skal efterfølgende godkendes af Miljøstyrelsen. Til orientering kan det oplyses, at der i 2016 er
afsat 80.000 kr. til udgifter til renovation på Tejn havn.
Ref.
Brugerne gjorde opmærksom på, at mikrobryggeriet anvender de kommunale affaldscontainere. Jakob Jensen redegjorde for, at man som erhverv på havnen enten skal have sine egne affaldscontainere eller indgå
en aftale med havnen om benyttelse af havnens containere. Ea Krogstrup følger op på sagen.

9.

Optagningsvogn (Trollingklubben)
Ref.
Bill Hansen (Trollingklubben) fremlagde et forslag om etablering af en
travelift på havne. Forslaget blev drøftet, men havnen vurderer ikke
umiddelbart, at der eksisterer et behov for at supplere den eksisterende
lift med en travelift.

10. Eventuelt
Ref.
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Problemet med at få adgang til vejen ved forkastningen blev fremhævet
af brugerne. Jakob Jensen følger op på sagen og kommer med en tilbagemelding til brugerrådet.
Brugerne gjorde opmærksom på, at der er blevet smidt byggeaffald på
det rekreative område ved havnen. Tom Nielsen følger op på sagen.

