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31. oktober 2011

Referat fra brugerrådsmøde Hammerhavn onsdag den 26. oktober
2011.

Fremmødte:
Bådfarten v/Leif Rubæk-Nielsen
Kiosken, Hammer Havn v/Marie Knudsen
Bådejerne v/Ole Nielsen
Lodsstationen v/Peter Herskind
Sæne Bådelaug v/Kenn-Erik Olsen
Allinge-Sandvig Byforening v/Richardt Bendtsen
Havnekoordinator Jakob Jensen
Havnefoged Michael Andersen – referent
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Ajourført
3. Næste mødedato, forår 2012.
11. april kl. 16.30
Det blev besluttet på mødet med Allinge Havn´s brugerråd den 27. oktober,
at vi fremadrettet prøver at slå møderne for Hammer, Sandvig og Allinge
sammen, idet der er mange identiske punkter på dagsorden for alle 3 havne,
og der grundet den tætte geografiske beliggenhed, er interesse for at holde sig
orienteret om nabohavnene.
Hvis der er behov, vil der på mødet blive mulighed for at behandle specifikke
emner for den enkelte havn, uden deltagelse fra nabohavnene.
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Er der indsigelser mod denne fremgangsmåde, skal man ved indkaldelsen til
mødet i april tilkendegive dette.
4. Året der gik.
Der er givet tilladelse til opfyldning af hullet med indvundet sand fra Tejn,
Sandvig og indløbet i Hammer havn.
Antal gæsteovernatninger er faldet med 32%, hvilket vurderes være primært
pga. den byggeaktivitet der har været.
Undervandsforkastningen som blev etableret i foråret, synes allerede nu at
have holdt noget af det organiske materiale ude af havnen, således at bundvendingerne ikke har været så hyppige som tidligere år.

5. Drifts- og Anlægsintentioner for det kommende år.
Havnegruppen er i 2011 blevet beskåret med 1 stilling. Dette betyder at der
skal ske en omorganisering af personalet.
Frafald af opgaver samt justering af serviceniveauet, vil være områder som
skal bære besparelsen, idet administrationsniveauet skal fastholdes som minimum indtil administrationsgrundlaget er helt på plads.
Udover de igangværende projekter, er der ikke tanker andre anlægsintentioner på Hammer Havn
5. Gennemgang af de forestående anlægsarbejder, herunder tidsplan
Det videre byggeri på havnen blev gennemgået, og det blev pointeret at selvom tidsplanen for projektet med multihus og toiletter er 1. maj skal det tunge
arbejde være afsluttet samtidig med kiosken den 1. april.
Der blev udtrykt bekymring for om hele Hammer Havn med færdiggørelsen
af alle projekter vil blive ”for fint” eller ”for sterilt” således at noget af det
unikke miljø der tidligere har været til stede, ikke bliver genskabt
Alle udtrykte i øvrigt begejstring over de ting der er sket siden genskabelsen
af den gamle mole satte i gang.
Der blev orienteret om at der er sendt brev ud til alle registrerede bådejere
om at de nu skal sætte mærker på båd, bådevogne og bådestaiver. Det uden
mærker vil efter den 1. december blive fjernet

7. Indkomne forslag
Ingen
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8. Evt.
Belysning af molerne blev debatteret. Det blev aftalt at der ventes til byggeriet er færdigt, for at se hvor om der er behov for yderligere lys..
Med venlig hilsen

Havnefoged Michael Andersen

Tlf. 56922393 email: michael_andersen@brk.dk

