TEKNIK & MILJØ
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3770 Allinge
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16. december 2011

Referat af Brugerrådsmøde Svaneke Havn onsdag den 30. november
2011. Kl. 17-18.30 i Sejlerstuen, Svaneke.

Inviterede/Deltagere:
Erhvervsfartøjerne v/erhvervsfisker Claus Stenmann Hansen
Erhvervene v/bådebygger Verner Møller
Byen v/Fællesrådsmedlem Jesper Vigel – afbud
Svaneke Sejlklub v/Christian Mejlvang
Bomlauget v/Jens Kofoed
Byforeningen Svanekes Venner v/Niels Sivebæk Mogensen
Havnekonsulent Jakob Jensen
Havnefoged Jan Ole Elleby – referent

1. Godkendelse af dagsorden.
Eventuelle emner til punktet Eventuelt.
Ref.: Dagsorden godkendt.
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad.
Ref.: Ingen ændringer.
3. Næste mødedato, forår 2012.
Marts-april.
Ref.: Torsdag den 12. april 2012.
Der er forslag om at brugerrådsmøder slås sammen med Bølshavn. Det vedtages med mulighed for, at en del af mødet kan holdes selvstændigt. Mødeindkaldelser og referater vil fortsat gælde for den enkelte havn.
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4. Året der gik.
Jakob Jensen orienterer.
Ref.: Der er ingen tvivl om, at havnens største opgave i 2011 har været at
opnå tilladelse til og udførelse af dækmolen, der allerede har vist, at den giver
den ønskede ro i havnen
Gæstebåde i 2011 set i forhold til 2010 viser en tilbagegang på 2% i forhold
til sidste år , hvor der var en fremgang på 14%.. Larm m.m. fra arbejdet med
etablering af dækmolen har betydet at nogle er sejlet igen.
Claus S. Hansen fik ros for sit initiativ. ”svanekefiskeren.com”
5. Drifts- og Anlægsintentioner for det kommende år.
Prioritering af ønsker, ideer og forslag til det kommende år.
Ref.: Byggetilladelse til skure og værftsbygning blev trukket tilbage, for at
gennemføre en yderligere høring, men forventningen er, at vi får en ny tilladelse, evt. med små ændringer, og at projektet kommer i gang.
Arbejdet med at forbedre sikkerheden i de 10 kommunale havne fortsætter
også i 2012 med bl.a. tydeligt afmærkede lejdere/stiger og tovværk på alle
kajer, så der kan ”gås armgang” til nærmeste lejder. Projektet har høj prioritet
og forventes afsluttet inden sæson 2012.
Rød indsejlingsbøje forsøges flyttet nærmere land.
Entreprenøren har nu styr på og erfaring med diverse maskiner til maskinel
udskæring og fugning på havnene.
Svanekes Venner vil gerne se på, om de mener, at fugerne på de lodrette granitmure skal være mellem naturstenen (så de får længst mulig levetid) eller,
om det skal være udenpå liggende profilfuger.
Det overvejes om det er hensigtsmæssigt for erhvervsfiskerne, at deres både
rykker frem mod de kommende redskabsskure.
Den gamle truck skal repareres/udskiftes. Det er besluttet, at der købes en
anden truck, så problemet er løst i skrivende stund.
Næste år meddeles det havnefogeden senest 1. okt., om man ønsker en landplads i vinter halvåret. Havnefogeden fastlægger så en plan for vinteropbevaring senest 15. okt.
6. Indkomne forslag
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Fra Jesper Vigel:
•

Placering af lystsejlere i højsæsonen: I højsæsonen ligger vores erhvervsfiskere ofte stille....vel egentlig på de bedste pladser....Var det en
ide at man i disse perioder kunne tilbyde vores sejlende gæster disse
pladser. Det ville være superservice, og måske få disse til at komme
igen.

•

Arbejdsdag 2012: Det lykkedes jo desværre ikke i 2011....skal vi prøve
igen i 2012, og allerede fastsætte datoen på dagens møde ?

•

Havnebadet: Er det muligt at få opsat endnu et springtårn i havnebadet,
hvis dette kan finansieres ?....Hvad med en "flydeø" som baderne kunne
svømme ud til ?

Fra Christian Mejlvang:

a) Opfølgning på sidste brugerrådsmøde – vedr.
jollebro m.m.
b) Arbejdsdag
c) Gennemgang af mødet med Jakob vedr. både
på havnearealet

Ref.: Vedr. erhvervsfiskerne – se punkt 5.
Ny arbejdsdag 12-05-2012
JJ oplyser, at der er et overskuds udspringstårn i anden havn (giver tilbagemelding).
Vedr. både på havnearealet – se pkt. 5.
7. 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.: 5692 2336
E-mail: Marianne.Kofod.Pedersen@brk.dk

