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31. oktober 2011

Referat fra brugerrådsmøde Sandvig Havn onsdag den 26. oktober
2011.

Fremmødte:
Sandvig Havneforening v/Claus Holm
AllSandvig Borgerforening v/Jesper Kristoffersen
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 Alling 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.
Er der indsigelser mod denne fremgangsmåde, skal man ved indkaldelsen til
mødet i april tilkendegive dette.
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4. Året der gik.
Sandflytning i yderhavnen:
Tilladelsen fra Kystdirektoratet til uddybning er givet.
Der blev debatteret hvorvidt sandet har flyttet sig, og det blev besluttet at
der skulle forsøges med en opmåling her i efteråret og igen til foråret, for at
se om det ændre sig.
Møblering af sejlerstuen:
Emfanget hæves 30 cm, og der sættes ender på
Opstregning til parkering:
Venter til foråret, parkeringsbåse op mod skurene, rykkes lidt tættere på kajen i forhold til oprindelig tegning. Parkering øst for toiletbygningen forsøges
etableret i år.
Bådpladser / Venteliste:
Det forsøges at lave så mange fastepladser i inderhavnen som muligt, for at
få bragt ventelisten ned.
Ventelisten er opdateret, og der vil fra 2012 blive sendt regning ud for at stå
på ventelisten.
Gæstesejlere:
Grundet vejret i 2011, er det de små havne der har mistet besøgene, og
Sandvig har haft en tilbagegang på ca. 40% i forhold til 2010
Affaldshåndtering:
Den oprindelige plan fra brugermødet i maj 2011, blev justeret til at en mindre container ved toiletbygningen. Denne container tømmes oftere og der
bliver sat pose i ved hver tømning for at undgå lugtgener.

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.
Vatterliste i indsejlingen til inderhavn bliver hurtigst muligt monteret.
Skinner, bådvogn og elspil bliver fjernet fra slæbestedet
Opskudt beton mellem stenene på molen og molehovedets betonkonstruktion blev debatteret. Der blev orienteret om det fugeprojekt der kører på
Hammer Havn og de erfaringer det har givet.
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Ukrudtsbekæmpelse bag ved toiletbygningen forsøges intensiveret

7. Indkomne forslag
Ingen forslag
8. Evt.
Sandvig Borgerforening ønsker aktivitetsmuligheder for børn. Det blev debatteret hvorvidt gammelt tømmer fra Hammer Havn kunne stilles op på en
spændende måde, således at det både kunne anvendes til kajakstøtte, siddepladser og legeredskaber. Jesper vender tilbage ang. det foreslåede..
Der tjekkes op på gadelys og indsejlingslys
Til næste møde tjekkes der op på areallejekontrakterne på havnen, for at sikre
en kurs for vedligehold og renovering.

Med venlig hilsen

Havnefoged Michael Andersen
Tlf. 56922393 email. michael_andersen@brk.dk

