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Referat af Brugerrådsmøde Hammer Havn 12. maj 2011.

Fremmødte
Bådfarten v/Ebbe Bay
Kiosken, Hammer Havn v/Marie Knudsen
Bådejerne v/Ole Nielsen
Lodsstationen v/Preben Hansen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Michael Andersen – referent
Projektleder Brugerdrevet innovation Julie Skajaa
Havnekoordinator Mogens Stender Alstrup
1. Godkendelse af dagsorden.
Af hensyn til Julie og Mogens deltagelse i mødet, blev punkt 6 flyttet til
punkt 2
6. Brugerdreven innovation ”Bornholms Havne- de skjulte skatte”.
Julie og Mogens orienterede om projektet, de 4 stormøder og worksshopsne.
Der blev opfordret til at deltage i de kommende møder, og gerne også i de
kommende workshops.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Michael holder løbende adresserne ajour
3. Næste mødedato, efterår 2011.
26. oktober 2011 mødetid og sted meldes ud senere
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4. Drifts- og Anlægsopgaver 2011.
Det udleverede og vedlagte regneark med udspecificering af de projekter der
skal udføres i 2011 blev uddybet.
5. Igangværende havneprojekter i BRK’s Havne.
Jakob orienterer om de igangværende projekter på Hammer Havn, herunder
den tekniske udførelse og tidsplaner for de enkelte arbejder.
7. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
8. Evt.
Der blev orienteret om at det bliver undersøgt hvorvidt de nye rustfri stål ybomme kan have indflydelse på tæring af andre metaller.
Hvis den nye forforkastning ud for hovedmolen ikke viser sig at dæmpe bølgerne tilstrækkeligt, vil den hvis det er muligt, blive forlænget.
Søkort og havnelods bliver rettet når den endelige udformning af forforkastningen kendes.
Når molehovederne er færdige vil de blive markeret og fartgrænseskiltet med
max. 3 knob vil blive sat op.

Med venlig hilsen

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

