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Dagsorden til Brugerrådsmøde tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30-18
på Havnekontoret i Gudhjem

Inviterede:
Gudhjem by- og mindeforening v/Svend Torben Jensen
Flådeselskabet Atlanten v/Tine Hammarlund
Bådejerne v/Ole Hertz
Erhverv på havnen v/Jens Hede Madsen
Erhvervsfartøjerne v/George Zeemann
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Marianne Kofod Pedersen - referent

Godkendelse af sidste referat.
Der er ikke modtaget bemærkninger til referat af 23. november 2010 (hverken før eller efter tidsfristen på 5 dage), hvorfor referatet er godkendt.
Godkendelse af dagsorden.
Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mailadr.
Herunder hvem repræsenterer hvad.
Næste mødedato.
12. april 2011 er aftalt på sidste møde i efteråret.
J.nr.:«JNR»
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Trafikregulerende forslag (fra Flådeselskabet Atlanten).
a) 2 halvbomme ved Flådeselskabet Atlanten, se bilag 1
b) parkeringsbegrænsning ved det røde røgeri, se bilag 2
Forslag og skitser blev fremlagt på sidste Brugerrådsmødet og sendt i høring.
Der er indkommet 1 høringssvar, se bilag 3
Teknik og Miljø har nedsat en trafikregulerende gruppe.
Byggetilladelse til kajakskur, Nørresand (Flådeselskabet Atlanten).
Skitser og ansøgning fremlagt på sidste Brugerrådsmøde, se bilag 4.
Der er indkommet 0 høringssvar.
Teknik og Miljø ser positivt på opførelse af kajakskur på havnens areal, men
ser gerne en bygning som er langt mere interessant for både bygherre, bruger
og beskuer. Se svarskrivelse, bilag 5.
Dækmole, Gudhjem.
Der er igangsat dybdepejling udfor Gudhjem Havn og bølgeurosundersøgelse. Hvis der foreligger nyt inden mødet, vil det blive fremlagt.
Se søkort, bilag 6
og svarskrivelse til Gudhjem By- og Mindeforening, bilag 7.
Byggetilladelse til sauna, Nørresand (Flådeselskabet Atlanten).
Flådeselskabet Atlanten har anmodet om at leje skuret i forlængelse af deres
foreningsskur med det formål at indrette brændefyret sauna, se bilag 8.
Teknik og Miljø er positive overfor en brændefyret sauna på Nørresand, men
mener den skal placeres i direkte forbindelse med egnet badevand. Se svarskrivelse, bilag 9.
Sommerens aktiviteter:
Nye forretninger, stadepladser med mere
Evt.

Med venlig hilsen

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

