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Referat af Brugerrådsmøde Allinge 5. maj 2011

Inviterede:
Allinge-Sandvig Gymnastikforening v/Christian Biehl
Allinge-Sandvig Byforening v/Richardt Bendtsen
Lodsstationen v/ Peter Herskind
Christiansøfarten v/ Peter Stange
Handelsstandsforeningen v/ Steen Gornitska
Allinge Jazz v/ Arne Mikkelsen
Bornholms Træbådelaug v/ Jens Erik Jensen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Troels Borup – referent
Steen Gornitska kom under behandlingen af punkt 4.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad
Allinge Jazz ved Arne Mikkelsen, Smallesund 27, 3700 Rønne ami@post.tele.dk tlf.
+45 20582272

J.nr.:08.00.00P35-0007
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3. Næste mødedato, efterår 2011.
Oktober-november
27. oktober kl. 16.30 hvis det er realistisk, så gerne i den nye sejlerstue på Allinge Havn
4. Drifts- og Anlægsopgaver 2011.
Troels og Jakob orienterer.
Der blev udleveret kopi af de bevilgede anlægsopgaver der er for Allinge havn 2011.
Under dette punkt blev også drøftet containeren på Allinge havn som nu er blevet fjernet
hvor brugerrådet ønsker at udtale følgende:

Brugerrepræsentanter fremførte, at man ikke finder den foreslåede
løsning med en ”vogn” placeret ved Kernehusets gård som en acceptabel løsning.
Det er brugernes opfattelse, at den gruppe af medborgere vil være
bedst tjent med, at der på arealerne ved den gamle Kjærnæs grund findes en acceptabel løsning for gruppen, da de vil være i umiddelbar
nærhed af detailhandlen og havnen.
Brugerne synes, at løsningen kan være midlertidig bl.a. på grund af
den uafklarede situation om Kjærnæs grundens fremtid.
5. Parkeringsforhold for busser.
Forslaget som i vinters blev drøftet med vognmand Keld Holm blev drøftet.
Arne Mikkelsen så gerne at Kjærnæs grunden blev brugt til parkeringsplads under Jazz
festivalen. Peter Herskind lodsstationen gjorde opmærksom på at der er ”sovende personale
døgnet rundt på stationen og ser gerne at det støjmæssige indtænkes i den fremtidige planlægning.
Enighed om at Forslaget fremlægges vejvirksomheden til videre foranstaltning.
6. Igangværende havneprojekter i BRK’s Havne.
Jakob orienterer om, hvad der sker af store tiltag i de øvrige havne.
TE ( til efterretning).
7. Brugerdreven innovation ”Bornholms Havne- de skjulte skatte”.
Orientering af Julie Skejaa og Mogens Stender Alstrup: ”Bornholms havne – de

skjulte skatte” er titlen på et kreativt og nytænkende udviklingsinitiativ
for øens havne. Udgangspunktet er at inddrage så mange bornholmere
som muligt i at udvikle de bornholmske havnemiljøer gennem idéer,
der både kan styrke de eksisterende aktiviteter og samtidig udvide
livet på havnen med en helt ny kreds af brugere.
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Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Center for
Regional- og Turismeforskning står bag projektet, der skal inddrage
borgerne i innovationsprocesser, der kan udforske havnenes potentialer for gode oplevelser.
Bornholmerne inviteres derfor til fire stormøder i maj måned, hvor der
er mulighed for at høre meget mere om havneprojektet og tilmelde sig
den efterfølgende række af workshops, som skal udvikle og konkretisere idéerne for den enkelte havn. Der er planlagt workshops fra juni
måned og godt og vel et år frem, og resultatet vil være et omfattende
konceptkatalog, der visualiserer alle de mange idéer, der kan skabe
helt nye oplevelser på Bornholms havne. Kataloget kan efterfølgende
anvendes som grundlag for ansøgninger til fonde. Derudover vil projektets afslutning blive markeret med en havnefestival for alle de deltagende havne.
Programmet for de enkelte stormøder, der bliver afholdt den 10., 11.,
18. og 19. maj kl. 17.00-20.00 på fire forskellige steder på Bornholm,
annonceres i dagspressen.

8. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
9. Evt.
Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til
næste Brugerrådsmøde.
Der var ønske om at man i fremtiden åbnede de offentlige toiletter tidligere end det var sket
i år da der var mange turister på havnen bl.a. her i påsken.

Med venlig hilsen

Marianne Kofod Pedersen
Havnefoged
Dir. tlf.: 2336
E-mail: Marianne.Kofod.Pedersen@brk.dk

