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Havnefoged Aron Kjøller-Hansen 
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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 havneadministrationen 

skulle skrive til havnens fastliggere og høre, om der var interesse for at udpege en repræsentant for 

havnens bådejere. Havneadministrationen skulle ligeledes kontakte Turist- og 

Erhvervssammenslutningen for at høre, om der fortsat er interesse for at sidde i brugerrådet, eller om 

der skal findes en anden repræsentant for det landbaserede erhverv i havnen.  

 

2. Statistik 

Ea Krogstrup gennemgik tal og tendenser for havnene generelt og for Hasle Havn specifikt. I 2019 har 

de kommunale havne i alt ca. 650 fastliggere, heraf ca. 110 i Hasle.  

 

Antallet af gæstesejlere (overnatninger) i de kommunale havne på Bornholm er faldet med 3 % siden 

2018, mens antallet af overnatninger er faldet med 5 % i Hasle specifikt. Hasle står dog for hele 15 % 

af det samlede antal overnatninger i de kommunale havne og er kun overgået af Nørrekås 

Lystbådehavn og Allinge Havn. Danske og tyske sejlere er fortsat de to største grupper af besøgende 

fra vandsiden - med svenske og polske sejlere på 3. og 4 pladsen. 
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3. Budget 

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

som i år har finansieret renovering af lys ved marinaen og ved Vesthavnsvej 90. Herefter skitseredes 

det økonomiske scenarie for de kommunale havne i 2020.  

 

4. Status for 2019 

Mikkel Engset Høst og Aron Kjøller-Hansen gav en status på diverse projekter og aktiviteter i havnen:  

a) Handikaptoilet ved bystranden (Hasle Byting) 

Projektet igangsættes først i det nye år.  

b) Renovering af lys og kabelføring ved marinaen og ved Vesthavnsvej 90 

Dette arbejde blev udført primo 2018. 

c) Hasle Havnebad  

Der var enighed om, at det inden næste badesæson bør være afklaret, hvor vidt havnebadets 

bund skal sættes fast igen, eller om anlægget skal benyttes, som det er nu. BRK indhenter 

derfor de nødvendige oplysninger om konstruktioner og sikkerhedsgodkendelse samt 

kontakter en ekstern rådgiver for en vurdering.    

d) Hasle Kanalø: planer for området, bilkørsel (Hasle Byting) 

På eftermiddagens dialogmøde med repræsentanter for Natur- og Miljøudvalget blev det 

besluttet at opsætte en kæde ved indkørslen til kanaløen og fremadrettet at holde øen bilfri.  

e) Salg af benzin fra Hasle Havn 

Der er et stort ønske om at etablere en benzintank (evt. en mobil løsning) på Hasle Havn, så 

man fremadrettet har mulighed for at servicere det voksende trolling-miljø på havnen. Både 

brugerne og havnens personale vurderer, at et benzinsalg på havnen vil tiltrække flere 

gæstesejlere og samtidigt eliminere ulovlig kørsel med og opbevaring af benzin i forbindelse 

med øens trolling-arrangementer.   

f) Etablering af flere fastligger-pladser 

Det blev besluttet, at havnefogeden skal gå videre med planerne om at etablere nye fastligger-

pladser med fortøjningsbøjer i Tuborg Havn.  

g) Renoveringsopgaver på bygningerne i havnen herunder saunarenoveringen 

Ejendomsservice har overtaget driften og vedligeholdelsen af de kommunale bygninger på 

havnene pr. 1. januar og har brugt sommeren og efteråret på at kortlægge bygningernes stand 

og vurdere renoveringsbehovet. Kortlægningen vil munde ud i en vedligeholdelsesplan for 

havnens bygninger (herunder saunaen) de kommende år. I indeværende år er det besluttet at 

udskifte 6 vinduer og 1 yderdør i den bygning, der huser Hasles havnekontor.  

 

5. Forslag til vedligehold og anlæg i 2020 

Brugerne fremsatte ønske om at få renoveret rampen på Vestkajen til kajakroere og trollingfiskere 

samt fiskeplatformene ved kanaløen. Der var også opbakning til at fortsætte den igangværende 

renovering af vaterlister i havnen. Hasle Marina II udtrykte ønske om at få flyttet en sten, der tidligere 

har spærret for indkørsel på stien ved marinaen, tilbage på dens oprindelige placering.  

 

Havnefogeden fortalte om det løbende daglige vedligeholdelsesarbejde, som havnens personale og 

kommunens miljøpedeller laver. Her fokuseres der på at vedligeholde havneværker og konstruktioner 

med maling, træbeskyttelse, mindre fugearbejder, osv. – ting, som kan laves uden de store udgifter til 

håndværkere og dermed inden for det eksisterende driftsbudget for havnen.  

 

6. Affaldshåndtering 2019 

Der er afsat 55.000 kr. til affaldshåndtering på Hasle Havn i 2019.  

Brugerne udtrykte stor tilfredshed med den nedgravede affaldsstation, som havnen og marinaen råder 

over i den nordlige del af havnen. Havnen afventer pt. anvisninger fra BOFA om, hvordan den 

fremtidige affaldssortering på de kommunale havne skal se ud.  
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7. Vild med Vand (Hasle Byting) 

Brugerne informerede om, at der ikke umiddelbart er nogen af de foreninger, der er repræsenteret i 

brugerrådet, der ønsker at påtage sig tovholderrollen for arrangementet Vild med Vand i 2020. Hvis der 

dukker andre frivillige kræfter op, som ønsker at påtage sig tovholderollen for arrangementet, så er 

foreningerne positive overfor at deltage.   

 

8. Fiskebassinets anvendelse (Hasle Byting) 

Havneadministrationen undersøger, om der fortsat er knyttet krav til anvendelsen af bassinet, eller om 

tidsfristen for dette er udløbet. Hvis bassinet kan benyttes til andre formål, går havnen videre med 

sagen. 

 

9. Jul på Havnen (Hasle Byting) 

Der var opbakning til bytingets donation af juletræer til havnearealerne, og både havnefoged og 

foreninger sætter gerne træer op som sidste år.  

 

10. Eventuelt 

Brugerne efterlyste retningslinjer for vask af både på havnen. Mikkel Engset Høst afklarer reglerne 

hurtigst muligt, så der kan meldes en godkendt procedure ud til bådejerne i havnen.  

 

Brugerne efterlyste ibrugtagning af de to holdingtanke, der blev indkøbt til havnene sidste år. Mikkel 

Engset Høst afklarer reglerne for brugen af tankene hurtigst muligt, så der kan meldes en godkendt 

procedure ud til de bådejere og gæstesejlere, der har behov for at benytte tankene.  

 

Havneadministrationen orienterede om den forsøgsmodel for saunadrift, der er indgået aftale mellem 

Ejendomsservice, havnen og Hasle Badeklub om. Modellen betyder bl.a., at der tilbydes gratis 

sommersauna, og at badegæster har mulighed for at benytte saunaen resten af året ved at købe en 

badebillet til 40 kr. via serviceautomatsystemet. Brugerne var positive over for forsøgsmodellen.  

 

Efter aftale med repræsentanter for Natur- og Miljøudvalget på eftermiddagens dialogmøde blev 

brugerne spurgt om deres holdning til helikopterflyvning på havnens areal. Samtlige brugere ønskede 

ikke, at kommunen giver tilladelse til helikopterflyvning ved havnen. Havneadministrationen bringer 

dette videre til relevante parter.  

 


