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12. maj 2011

Referat af Brugerrådsmøde Tejn Havn forår 2011
Kl. 16.30-18 på Tejn Havnekontor

Inviterede/Deltagere:
Tejn Sejlklub v/Henrik Finé Balle – deltog ikke
Erhvervsfiskerne v/ Verner Thorsen – deltog ikke
Håndværkerne v/ Bent Hjorth Hansen
Trollingklubben v/Per Sjøstrøm – deltog ikke
Ejerforeningen Tejn Butikscenter v/formand Jens Olaf Pihl
Borgerforeningen v/Brita Hansen
Tejn Idrætsforening v/Bent Pedersen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Tom Nielsen - referent
Gæster: Projektleder Julie Skejaa og Mogens Stender Alstrup fra Projekt
”Bornholms Havne – de skjulte skatte”.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Godkent, dog blev punkt 6 rykket op som pkt. 2 af hensyn til gæsterne.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad
Ref.: Enkelte rettelser til ajourføring.
3. Næste mødedato, efterår 2011.
Oktober-november
Ref.: Næste møde er aftalt til mandag den 31. oktober 2011 kl. 18.30-20.
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4. Drifts- og Anlægsopgaver 2011.
Tom og Jakob orienterer.
Ref.: Jakob gennemgik vores projektliste og fortalte, at der var søgt 1,25 mio.
i EU-fiskeriprogrammet til færdiggørelse af stiprojektet fra Gartnergrunden
til havnen samt til opgradering af lift m.m. Den ønskede havvandsvarmepumpe til opvarmning af kontor og bad/toilet samt det varme vand ser ud til
at blive opsat umiddelbart efter gæstesejlersæsonen 2011. Det blev vedtaget
at lægge tagpap på den meget utætte værkstedsbygning.
5. Igangværende havneprojekter i BRK’s Havne.
Jakob orienterer om, hvad der sker af store tiltag i de øvrige havne.
Ref.: Britta mente at vi gennem pressen vidste alt om de projekter, så der
blev hurtigt enighed om at droppe punktet.
6. Brugerdreven innovation ”Bornholms Havne- de skjulte skatte”.
Formål med projektet er at tilføre de bornholmske havne nye aktiviteter,
samt flere og gerne nye brugere. Dette skal ske på baggrund af en udviklingsproces baseret på brugerinddragelse, hvor en lang række workshops skal
frembringe visioner og koncepter for fremtidens havne. Der er ikke midler til
anlæg (bygninger, havneværker eller lign.) i projektet.
Projektet præsenteres på 4 stormøder i maj 2011, fordelt på 4 forskellige lokationer på øen, således at flere havne er omfattet af samme møde.
Afhængig af antallet af interesserede brugere/havne kan der blive tale om en
udvælgelse af deltagende havne i projektet.
Projektet omfatter også evt. samarbejder på tværs af havnene.
Projektet er påbegyndt primo 2011, med Julie Skajaa som projektleder og har
statslige og EU-bevillinger frem til ultimo august 2013.
Ref.: Julie og Mogens informerer om Brugerdreven innovation. Der vil blive
afholdt morgenmøder på 3 havne – Tejn Havn mandag den 9. maj kl. 7-9
hvor alle er velkomne til at kigge forbi til gratis kaffe og morgenbrød. I maj
måned vil der blive afholdt 4 stormøder som introduktion til workshops
m.m. Hver havn skal, hvis man ønsker at deltager, gerne komme med en
bred vifte af forslag, ønsker og visioner, hvorfra man udvælger nogle at arbejde med. Projektet går ud på at inddrage brugere/befolkningen. Der er
ingen penge til materialer men til forundersøgelser og projekteringer. Midler
kan efterfølgende søges i puljer og fonde.
Julie og Mogens skriver: ”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.
Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Center for
Regional- og Turismeforskning står bag projektet, der skal inddrage
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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.

7. Indkomne forslag:
Faciliteter ved Falkebroen v/Brita Hansen
Ref.: Der er ønske om omklædningsmuligheder ved Falkebroen. Jakob mener det kan etableres som inventar, og derfor er muligt uden tilladelse – og at
der kan opnås tilskud i lokale og anlægsfonden i den administrative pulje til
max. 150.000 kr. Der kan evt. blive tale om at Borgerforeningen selv opsætter det på en arbejdsdag – evt. en S-form i træ der matcher GPS-tårnet på
Tejnepynten.
8. Evt.
Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til
næste Brugerrådsmøde.
Her taltes om at finde en industrigrund oppe i landet, så vi ikke skal have så
meget affald og gamle dæk liggende langs kysten og på havnen.
M/F Korshage blev igen nævnt – de betaler stadig og må derfor være her.

Med venlig hilsen

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

