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Referat af brugerrådsmøde tirsdag den 15. marts 2011
kl. 16.30 i opholdsstuen, Nørrekås
Inviterede:
Erik Thorsen, Havørreden
Fritidsfiskerne v/Jørn Olsen
Rønne Sejlklub v/ Anders Funch Nielsen
Rønne Roklub v/ Ole sig
Vendekredsen v/ Børge Olsen
Strandjægerne v/ Robert Pedersen
Fritidsfiskerne/ Jørgen Olsen
Bettina Lund, Rønne Handelsstandsforening
Calypso v/ Preben Kofod
Radioamatørerne v/ Erik Valsgaard
Fluefiskerne v/ Martin Nielsen,
Rønne Handelsstandsforening
Bente Folsing / BSF,
Hardy Pedersen, BRK
Jakob Jensen, BRK
Morten Kjær-Andersen, Nørrekås Lystbådehavn
Mogens Stender Alstrup, BRK - referent
Fremmødte
Bettina Lund, Rønne Handelsstandsforening
Rønne Sejlklub, Anders Funch Nielsen
Rønne Roklub, Ole Sig
Vendekredsen, Børge Olsen
Strandjægerne, Robert Pedersen
Fritidsfiskerne, Jørgen Olsen
Havnegruppen, BRK, Jakob Jensen
Havnegruppen, BRK, Morten Kjær-Andersen
Havnegruppen, BRK, Mogens Stender Alstrup – referent

J.nr.:08.00.00P35-0015

Side 2/3

Dagsorden:
Fremlæggelse af arbejdsgruppens forslag til udlægning af stenforkastning.
Morten bød velkommen og beskrev arbejdsgruppens arbejde, som er blevet
til i samarbejde med arkitekt Dan Hasløv og havnefoged Jan Ljunggren fra
Simrishamn, mundende ud i det resultat som fremgår COWI’s rapport af 11.
marts 2011.
Ikke alle brugerrådets medlemmer havde modtaget rapporten. Morten beklagede fejlen og lovede at rapporten ville blive sendt til hele brugerrådet onsdag
aften eller senest torsdag, således at alle brugerrådets medlemmer har fået
lejlighed til læse rapporten og komme med bemærkninger.
COWI er blevet bedt om en udtalelse vedrørende arbejdsgruppens forslag.
Ifølge COWI kan der opstå et problem, som følge af den relativt lave indsejlings dybde og den lunke som vil opstå bag den nordlige mole. Det vil sige, at
der er dybere inde i havnen end i indsejlingen til havnen, hvilket kan medfører organiske aflejringer i lunken med efterfølgende risiko for bundvendinger.
Derfor foreslår COWI, at den nordlige mole afkortes med en bådlængde,
alternativt at indsejlingen flyttes længst mod vest, samt at den sydlige mole
forlænges tilsvarende.
Brugerrådet drøftede problematikken og blev enige om, at et nyt forslag skal
undersøges, hvor den nordlige mole afkortes og at den sydlige mole forlænges tilsvarende. De to nye mole forskydes i forhold til hinanden, således at
der er overlap og den nordlige mole ligger ca. 25-35 m nord for den sydlige
mole.
Brugerrådets holdning er; først skal de ydre værker fastlægges og efterfølgende tages stilling til, hvorledes havnen skal udformes bag de ydre værker. Dette vil ske på et senere møde.
Nævnte forslag ventes at tilgodese følgende punkter:
1. Problematikken med lunken elimineres, da indsejlingen ikke længere
har en lavere dybgang end havnen.
2. Havnen vil være bedre beskyttet mod vind fra nordvest, end hvis indsejlingen blev flyttes længst mod vest.
3. Indsejlingen kommer længere væk fra stranden og dermed badegæsterne.
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På baggrund af det nye forslag, blev følgende forløb fastlagt:
1. Dan Hasløv laver en ny tegning på baggrund af dagens brugermøde.
2. Tegningen sendes efterfølgende til COWI som bedes kommentere det
nye forslag til ydre havneværker, jævnfør ovenstående.
3. På baggrund af COWI’s udtalelse kan der arbejdes videre med forslaget
og indhentes en priskalkulation for de ydreværker.
4. Herefter afholdes der brugermøde, hvor der tages stilling til, hvad skal
der laves i indenfor de ydre værker.
For ikke at sinke processen unødigt, blev der udtrykt ønske om at flytte det
ordinære brugermøde fra 14. april 2011 frem til onsdag d. 6. april kl. 15.00.
For ikke at komme i konflikt med retningslinjer for brugerrådet, sørger Morten for at varsle hele brugerrådet, således at fristen på de 21 dage overholdes.
Ref. Mogens Stender Alstrup

Med venlig hilsen

Marianne Kofod Pedersen
Havnefoged/Sagsbehandler
Dir. tlf.: 5692 2310
E-mail: Marianne.Kofod.Pedersen@brk.dk

