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1. Velkommen 

Palle K. Tourell bød velkommen og introducerede havnegruppens nye driftskoordinator.  

 

Med udgangspunkt i ’Retningslinjer for brugerinddragelse på de kommunale havne på Bornholm’ 

drøftede de fremmødte brugerrådets sammensætning. Der var enighed om, at den nuværende 

sammensætning af brugerrådet var tilfredsstillende og i overensstemmelse med retningslinjerne.  

 

2. Statistik 

Ea Krogstrup gennemgik tal og tendenser for havnene generelt og for Hammerhavn specifikt. I 2019 

har de kommunale havne i alt ca. 650 fastliggere, heraf 32 i Hammerhavn. Antallet af gæstesejlere 

(overnatninger) på de kommunale havne på Bornholm er faldet med 3 % siden 2018, mens antallet af 

overnatninger er faldet med 5 % i Hammerhavn specifikt. Danske og tyske sejlere er fortsat de to 

største grupper af besøgende fra vandsiden - med svenske og polske sejlere på 3. og 4 pladsen. 

 

3. Budget 

Ea Krogstrup gennemgik havnens driftsøkonomi, herunder den særlige renoveringspulje for havne, 

som i år har finansieret et halvtag af azobe til serviceautomaten, nødreparation af den eksisterende bro 

samt en planlagt forøgelse af budgettet til det nye slæbested i havnen. Herefter skitseredes det 

økonomiske scenarie for de kommunale havne i 2020.  

 

Ea Krogstrup orienterede om, at de 250.000 kr., der i 2019 blev disponeret til fortsættelse af 

vejprojektet i Hammerhavn, blev annulleret i forbindelse med dette års budgetforlig. Brugerne 

påpegede, at vejprojektet var en stor succes, og at annullering af fortsættelsen af vejprojektet vil 

medføre løbende udgifter til nødreparation af vejen.  
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4. Status for 2019 

Mikkel Engset Høst gav en status på diverse projekter og aktiviteter i havnen:  

a) Slæbestedet 

Mikkel redegjorde for de udfordringer, der er opstået i kølvandet på ændringen af projektet 

tidligere i år, og for de igangværende drøftelser med Erhvervsstyrelsen, der skal godkende 

projektændringerne, inden arbejdet kan sættes i gang.   

b) Halvtag til serviceautomaten 

Halvtaget er færdigt, men endnu ikke sat op. 

c) Renoveringsopgaver på bygningerne i havnen 

Ejendomsservice har i indeværende år allokeret midler til at udbedre forholdene omkring 

ulovlige elinstallationer ved kajakhuset og til arbejde med affugtning af våddragtsrummet i 

samme bygning.   

 

5. Forslag til vedligehold og anlæg i 2020 

Brugerne fremhævede behov for at følgende ting blev prioriteret næste år: 

a) Fortsættelse af vejprojektet 

Det er et stort brugerønske, at vejprojektet fortsættes. Se også punkt 3.  

b) Etablering af vaskerum til gæstesejlerne 

Der er behov for etablering af et vaskerum til brugerne af havnen. 

c) Et system for autocampere, der overnatter på havnen 

Reno Kure foreslog, at man formaliserede forholdene for autocampere på havnen og 

begyndte at opkræve penge for de mange overnatninger på området. Ea Krogstrup henviste 

til drøftelsen af dette emne på eftermiddagens dialogmøde om de nye retningslinjer for 

havnen.  

d) En bedre affaldsløsning 

Brugerne efterlyste flere affaldscontainere placeret på havnearealet. Det er ikke 

tilstrækkeligt med den eksisterende containerløsning ved Hammerhavnskiosken. Det skal 

være nemmere at komme af med sit affald uanset hvor på havnen, man befinder sig. 

Brugerne tilbød at hjælpe med at tømme containerne, hvis der blot kunne blive sat flere op. 

e) Ukrudt på havnen 

Der bør løbende fjernes ukrudt ved stensætningen syd for Multihuset.  

f) Etablering af område til håndtering af kajakker 

Reno Kure foreslog, at der blev reserveret et område ved kajakhuset udelukkende til 

håndtering af kajakker. Ea Krogstrup lovede at inkludere det i arbejdet med retningslinjerne.   

 

6. Affaldshåndtering 2019 

Ea Krogstrup orienterede om, at der i 2019 er budgetteret 36.500 kr. til bortskaffelse af renovation på 

Hammerhavn, men at der ultimo oktober allerede er brugt over 40.000 kr. Havnene oplever generelt et 

øget pres på affaldsordningerne som en følge af et øget antal gæster fra landsiden. Havnen har 

kontaktet BOFA for at høre om planerne for nye affaldssystemer på havnene.  

 

7. Eventuelt 

a) Havneadministrationen fremsender forslag til dato for afvikling af et teknisk brugerrådsmøde på 

havnen medio maj 2020. 

b) Det blev besluttet, at havneadministrationen fremsender et forslag til skærpelse af reglerne for 

åbningstider og reservation af Multihuset. Der vil blive taget udgangspunkt i formålsbeskrivelserne 

fra byggeprojektet samt i havnens og brugernes interesser generelt.  

c) Lene Møller orienterede om et hul i stien nord for havnen. Tom Nielsen kunne fortælle, at havnen 

havde afspærret området og givet opgaven videre til den driftsafdeling i kommunen, der arbejder 

med de grønne områder.  

 


