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Referat fra brugerrådsmøde Allinge Havn torsdag den 27. oktober 2011.

Fremmødte:
Allinge-Sandvig Gymnastikforening v/Christian Biehl
Allinge-Sandvig Byforening v/Richardt Bendtsen
Lodsstationen v/ Peter Herskind
Christiansøfarten v/ Peter Stange
Handelstandsforeningen v/ Steen Gornitska
Allinge Jazz v/ Arne Mikkelsen
Bornholms Træbådelaug v/ Jens Erik Jensen
Havnekonsulent Jakob Jensen
Havnefoged Michael Andersen – referent
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkter til eventuelt:
Kræmmermarked
Folkemødet
Legeplads
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Ajourført
3. Næste mødedato, forår 2012.
11/4-2012 kl. 16.30
Det blev besluttet på mødet, at vi fremadrettet prøver at slå møderne for
Hammer, Sandvig og Allinge sammen, idet der er mange identiske punkter på
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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.
4. Året der gik
Jazz festivalen udtrykte glæde over lånet af spildhuset i jazz-ugen, og håber
på en gentagelse.
Antallet af overnattende gæstesejlere er faldet med 4,5% i forhold til 2010,
hvilket betragtes som tilfredsstillende, idet det er efter en fremgang på 10 %
fra 2009 til 2010.
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.
Der blev udtrykt ønske om en plan for færdiggørelse og opretning af granitbelægningerne på havnen.
Beton stykket på østmolen, er af en beskaffenhed, så der snart skal renovering eller fjernelse af betonen
Der blev med Jazz festivalen aftalt at de kommer med oplæg til hvad en scene skal indeholde, og BRK sørger for at få beskrevet/tegnet et projekt, som
efterfølgende kan bruges til at søge tilskud til opførelsen.
6. ”Containerfolket”
Containerfolket har ikke været så synlige på havnen i år
Havnegruppens forslag om en permanent løsning med sejloverdækning og
læskærm, kom ikke i betragtning
Containerfolket har givet udtryk for at de er klar over at den vedtagne beslutning om opsætning af en ”kontorcontainer” er midlertidig
7. Parkering
Lovgrundlaget for parkering undersøges hos politiet, parkeringsvagterne og
vejvirksomheden.
Resultatet og en evt. plan sendes i høring i brugerrådet så snart den foreligger
8. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
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9. Evt.
Kræmmermarked: De uoverensstemmelser der har været mellem kræmmere
og havnens personale blev forklaret. Det blev besluttet at der laves en lille
folder med kræmmernes retningslinjer for brug af havnen, som kontaktpersonen til kræmmermarkedet kan udlevere.
Folkemødet: Organisationen bag folkemødet, ønsker at inddrage havnen
mere i arrangementet. De forventer at det bliver noget større i 2012
Der blev spurgt til behovet for at lukke af for trafikken, men da det kun er i
planlægningsfasen endnu, foreligger der ikke en plan endnu..
Legeplads: Der blev diskuteret forskellige placeringer for en evt. legeplads

Med venlig hilsen

Michael Andersen
Havnefoged
Tlf. 56922393 email: Michael_andersen@brk.dk

