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24. oktober 2011

Dagsorden til Bruerrådsmøde Tejn Havn mandag den 31. oktober
2011. Kl. 18.30-20 på Tejn Havnekontor.

Inviterede:
Tejn Sejlklub v/Henrik Finé Balle
Erhvervsfiskerne v/Verner Thorsen
Håndværkerne v/Bent Hjorth Hansen
Trollingklubben v/Bill Hansen
Ejerforeningen Tejn Butikscenter v/formand Jens Olaf Pihl
Borgerforeningen v/Brita Hansen
Tejn Idrætsforening v/Bent Pedersen
Havnekonsulent Jakob Jensen
Havnefoged Tom Nielsen – referent
Fraværende: Verner Thorsen, Bent Hjorth Hansen og Bent Pedersen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Eventuelle emner til punktet Eventuelt.
Godkendt.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad.
Listen gik rundt og blev opdateret.
3. Næste mødedato, forår 2012.
Marts-april.
Næste møde er aftalt til at være den 27/ 3 – 2012 kl. 18.30
4. Året der gik.
Orienteret om vores fremgang af antal gæstesejlere i sæson 2011.
Det blev aftalt at vi skal udsende et brev med næste opkrævning, som orienterer om at man
skal kontakte havnefogeden for at få anvist vinteropbevaringsplads på land og
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ligeledes opbevaringsplads for tomme bådvogn e/stativer, når båden er på vandet. Samt at
alle vogne og stativer skal være tydelig mærket med ejers navn og telefon nr.
Jakob orienterede om at det fra 2012 bliver sådan at man ikke får tilbagebetalt allerede
indbetalte penge, for bådplads, hvis man i løbet af året vælger at sælge sin båd og derfor
opsiger sin bådplads.
Der er stadig et ønske om at vi får opført de 24 redskabsskure på trawlpladsen ved
vesthavnen. Jakob håber på at det kan sættes i gang i løbet af 2012.
Der er (måske) mulighed for at Tejn bliver det næste sted hvor man vil lave ”område udvikling”.
Der er et ønske, fra både sejlklubben og trollingklubben, om at der igen bliver medsendt
retningslinier for at vaske / spule både.
5. Drifts- og Anlægsintentioner for det kommende år.
Prioritering af ønsker, ideer og forslag til det kommende år.
Der arbejdes på at vores retningslinier / fundament for administration af havnene bliver
helt ensartet og mere enkel, så uheldige situationer og tvivlspørgsmål så vidt muligt kan
undgås.
Brita mener ikke at ”gangstien” bag Espersen er helt færdig. Man ønsker en bedre trappe,
med lavere trin, eller allerbedst en total færdiggørelse af strækningen, således at man kommer helt ud til ”isværket”. Der er stadig et stort ønske om at der bliver et jollebassin derude i det område.
Der blev snakket om at for mange ”snyder” med betalingen på båd rampen. Måske fordi
der ikke er skiltet godt nok omkring at man skal gå på betalingsautomaten og betale for
det. Der var forslag fremme om at der burde være en eller anden form for fysisk ”afspærring”. Måske en plastkæde eller et tov, tværs over rampen, med et info-skilt på.
6. Orientering om Liften og kantstenene i gl. havn
Der blev ganske kort orienteret om at APS Marine Center Bornholm har overtaget driften
af skibsliften pr den 1. oktober 2011. Det blev også nævnt at personalet på Tejn havn,
skal stå for oplæringen af de nye beddingsfolk. Der er afsat 200 timer til dette formål, i
perioden fra 1. okt. 2011til 1. okt. 2012.
Der blev orienteret om de mange meter kantsten i ”gammelhavn” som er ved at glide i
havnen, fordi betonunderlaget for disse er ved at smuldre. Jakob ser på en løsning, med
noget rustfri armering, som skal støbes ind i det eksisterende gode underlag, så kantstenene
igen kan komme på plads.
7. Status på aktivitetsflåden
Borgerforeningen, sejlklubben og trollingklubben er alle betænkelige i forhold til en aktivitetsflåde i Tejn havn. Man mener ikke, der længere er en gruppe personer, der vil drifte en
sådan flåde, og at pengene kunne bruges bedre på andre forbedringer/tiltag på havnen.
8. Indkomne forslag
A: Tejn Borgerforening: Badeskur v. Falkebroen og vedligeholdelse ad denne
Brita orienterer om at borgerforeningen arbejder på omklædningsfaciliteter ved ”Falkebroen”. De har kontakt til BRK, så sagen kører sin gang.
Henrik ønsker at forkastningen som stopper et stykke henne på ”Tejnepynten”, bliver
forlænget, helt hen til ”Falkebroen”.
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9. Evt.
Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til
næste Brugerrådsmøde.
Jens udtrykker utilfredshed over, at der ikke bliver reserveret kajpladser til gæstesejlere,
som tidligere. Jakob orienterer om at der fra politikerne er giver helt klare retningslinjer
om, at man ikke reserverer kajstrækninger til gæstesejlere. De bådepladser der er i vores
havne er først og fremmest forbeholdt dem der bor på Bornholm.
Det rensebord vi har sat op bliver flittigt brugt og får ros. Der er rigtig god selvjustits og
fiskeaffald bliver således fjernet af fiskerne efter brug.

Med venlig hilsen

Marianne Kofod Pedersen
Havnefoged/Sagsbehandler
Dir. tlf.: 5692 2336
E-mail: Marianne.Kofod.Pedersen@brk.dk

