
 

 

 

Referat 
 

Ordinært brugerrådsmøde med Bølshavn Havn  

den 14. november 2018 kl. 13.00-14:30.  

Mødet blev afholdt på Skovløkken 4 i Tejn. 

 

 

Deltagere: 

Erhvervsfartøjerne v/ Morten Svendsen 

Bølshavn Borgerforening v/Mogens Dam 

Bådejerne v/ Jakob Jensen 

 

Havneadministrator Ea Krogstrup (referent) 

Havnefoged Jan Ole Elleby 

 

 

 

 

 

Bornholms Regionskommune 

Center for Natur, Miljø og Fritid 

Veje, havne og beredskab 

vhb@brk.dk 

www.brk.dk 

CVR: 26 69 63 48 

   1. Velkommen 

Orientering om ny havneorganisation, efterårets dialogmøder, m.m.  

Dagsordenen blev godkendt.  

Ea Krogstrup gennemgik den nye organisation på havneområdet og fortalte lidt om den fremtidige 

mødeform samt de planlagte dialogmøder hen over vinteren. Hun orienterede ligeledes om 

overdragelsen af den kommunale bygningsmasse på havnearealerne til Center for Ejendomme og 

Drift. 

2. Statistik 

Gennemgang af tal og tendenser på fastliggere og gæstesejlere på havnene.  

Ea Krogstrup orienterede om en markant stigning på 22 % i antallet af gæstesejlere i sæson 2018 og 

som sædvanligt med flest gæstesejlere fra Danmark, Tyskland, Polen og Sverige. Hun kunne også 

berette om en stigning i antallet af fastliggere i flere af de kommunale havne, herunder flere yngre 

sejlere.  

Bornholms Regionskommune deltager fortsat i markedsføringsprojektet South Coast Baltic og 

planlægger deltagelse i 4 bådmesser i 2019; Düsseldorf, Stockholm, Ishøj og Warszawa. Der afvikles 

også et rally med start i Svaneke igen i 2019.   



 

Side 2 af 2 

Bølshavn Havns fastligger-kapacitet blev drøftet. For at sikre optimalt udbytte af havnens vandpladser 

blev det besluttet, at havneadministrationen udsender en opfordring til bådejerne om at bytte deres 

vandplads med en landplads, såfremt deres båd ikke ligger i vandet i længere perioder af gangen. 

3. Budget  

Gennemgang af havnens økonomi. 

Havnens budget blev gennemgået. De ca. 60.000 kr. overføres til 2019 efter aftale mellem 

havneadministrationen og brugerrådet. 

4. Status for 2018  

Status på de planlagte og de igangværende anlægs- og renoveringsprojekter i havnen.  

Se punkt 5.  

5. Forslag til vedligehold og anlæg i 2019 

Havnen og brugerne fremsætter forslag til vedligehold og anlæg i 2019.  

Havneadministrationen afklarer med kommunens landskabsforvalter, om sikringen af skrænten ved 

parkeringspladsen hører under Vej, Park og Anlæg. Havnefogeden iværksætter en sikring af skrænten 

med store sten. Brugerne lægger selv arbejdstimer i sikringsarbejdet.  

Brugerne ønskede en renovering af havnens rampe, der er stærkt undermineret. Forslaget indgår i 

prioriteringen af drifts- og renoveringsmidler i 2019.  

Brugerne ønskede ligeledes renovering og udskiftning af vaterlister i store dele af havnen. 

Havnefogeden måler strækningen op og der indhentes tilbud fra ekstern tjenesteyder på arbejdet – 

inklusiv på udskiftning af betonen på udvalgte steder. Forslaget indgår i prioriteringen af drifts- og 

renoveringsmidler i 2019. 

Brugerne ønsker at øremærke de ca. 90.000 kr., der kommer til at stå på havnens driftsbudget i 2019, 

til at få opført en egnet bygning i stedet for den eksisterende toiletbygning. Brugerrådet vil høre 

borgerforeningen, om den kunne være interesseret i at skyde penge i projektet også. 

Havneadministrationen afklarer fredningsbestemmelserne (skanse, kyst) og drøfter ideen med 

kommunens fundraiser samt med Center for Ejendomme og Drift. Når rammerne for opførelsen af en 

ny bygning, der kan anvendes af badende, kajakroere, arrangementer for lokalbefolkningen, m.m., er 

afklaret, mødes brugerrådet og havnen igen for at drøfte mulighederne.  

6. Samarbejdsaftale 

Drøftelse af den eksisterende samarbejdsaftale. 

 

Havnen fremlagde et forslag til en skriftlig partnerskabsaftale mellem Bølshavn Havn og Bornholms 

Regionskommune. Der blev aftalt en enkelt rettelse i udkastet, som herefter vil blive fremsendt til 

underskrift.  

 

7. Eventuelt 

 Borde-bænke-sæt køres til Tejn for vinteren. 

 Der er pt. ingen problemer med affaldshåndteringen i havnen. 

 Brugerrådet har måttet sige nej tak til Vild med Vand arrangementet i 2018 pga. manglende 

ressourcer.  


