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Referat af Brugerrådsmøde vedr. Bølshavn onsdag den 13. april 2011
kl. 16.30-18 i Sejlerstuen, Svaneke.

Inviterede/Deltagende:
Bådejerne v/Jakob Jensen
Erhvervsfartøjerne v/Morten Svendsen
Borgerforeningen v/Finn Kruse
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Jan Ole Elleby – referent

1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Godkendt.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad
Ref.: Ingen ændringer.
3. Næste mødedato, efterår 2011.
Oktober-november
Ref.: 30. november 2011 kl. 18.30.
4. Drifts- og Anlægsopgaver 2011.
Jan Ole og Jakob orienterer.
Ref.: Betonrampen ønskes forlænget med 4-5 meter. Jakob ser om det er
muligt at starte fugeprojektet i Bølshavn. Understøbning af kajerne startes
hurtigst muligt (er udført inden skrivende stund).
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Spidsen af forkastningen på vestre side af indsejlingen ønskes smallere.
Bestyrelsen måler op til rundstokke af 8-10 tommer i diameter til både på
land.
Morten Svendsen oplyser at en hækfortøjningsdorn stikker for højt op.
5. Igangværende havneprojekter i BRK’s Havne.
Jakob orienterer om, hvad der sker af store tiltag i de øvrige havne.
Ref.: Vang Pier bygges lavere. Nørrekås får dækmole mod nord. Hasle får
havnebad, kanal og bystrand. Vang får forbedret yderhavn ved 2 dækmoler.
Hammerhavn får ny undervandsforkastning, frilægning af de gamle havneværker og multihus som blandt andet skal fortælle om graniteventyret. Gudhjem afventer bølgeurosundersøgelse. Svaneke får dækmole.
NCC har bevilget 7 mio. til ombygning af Vang Pier. Havnepakke II har bevilget 9+12 mio. til Hasle og Hammer. Real Dania har bevilget 5 mio. til
Hammer og 2 mio. til Hasle foruden det nye havnebad til 6 mio.
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.: Der vil udover introduktion til projektet være en ny indlægsholder med
et nyt emner ved hvert stormøde – alle er velkomne til alle 4 stormøder.
Julie Skejaa’s email er js@crt.dk
Resumé fra Julie og Mogens: ”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
borgerne i innovationsprocesser, der kan udforske havnenes potentialer for gode oplevelser.
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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
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Ref.: Til fortøjning ønskes 5/4 tomme-rør på vestre mole og kæder på østre
mole.

8. Evt.
Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til
næste Brugerrådsmøde.
Ref.: Intet.

Med venlig hilsen

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

