TEKNIK & MILJØ

Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge
Tlf.: 56 92 00 00
Fax: 56 92 58 16

flere modtagere

E-mail:
TeknikogMiljoe@brk.dk
CVR: 26-69-63-48
www.brk.dk

16. december 2011

Referat af Brugerrådsmøde Bølshavn onsdag den 30. november 2011.
Kl. 18.30-20.00 i Sejlerstuen, Svaneke.

Inviterede/Deltagere:
Bådejerne v/Jakob Jensen
Erhvervsfartøjerne v/Morten Svendsen
Byen v/Borgerforeningsmedlem Jytte Pind
Havnekonsulent Jakob Jensen
Havnefoged Jan Ole Elleby – referent
1. Godkendelse af dagsorden.
Eventuelle emner til punktet Eventuelt.
Ref.: Godkendt
2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adr.
Herunder hvem repræsenterer hvad.
Ref.: Ingen ændring
3. Næste mødedato, forår 2012.
Marts-april.
Ref.: Næste møde er 12-04-2011.
Der er forslag om at brugerrådsmøder slås sammen med Svaneke. Det vedtages med mulighed for, at en del af mødet kan holdes selvstændigt. Mødeindkaldelser og referater vil fortsat gælde for den enkelte havn.
4. Året der gik.

J.nr.:08.00.00P35-0013

Side 2/2

Jakob Jensen orienterer.
Ref.: Samlet set i de kommunale havne har der været 4% tilbagegang blandt
gæstebåde. I 2010 var der dog fremgang på 14 % set i forhold til 2009.
Der orienteres om de nye betalingsbetingelser, som siger at der ikke længere
tilbageetales, hvis ikke man ønsker sin bådplads hele året.
Vedr. vinterplads på land tilbyder JJ. azobe-klodser til underlag.
5. Drifts- og Anlægsintentioner for det kommende år.
Prioritering af ønsker, ideer og forslag til det kommende år.
Ref.: Havnen monterer fortøjringsrør på vestre kaj samt øjebolte på østre
kaj.
Havnen iværksætter at en Entreprenør justerer på sten på vestsiden af havnen efter anvisning af JJ (Granhøj).
Trailerinkøb undersøges af Brugerrådet vedr. type og model, derefter kontaktes JOE.
Brugerne foreslår en udligning af trin på østkajen. Havnen udfører trærampe.
Der forespørges om et lille rum på havnen til brugerne evt. i eks. toiletbygning. JJ vil under søge mulighederne og evt. udarbejde en skitse af ombygning af eks. bygning.
6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
7. Evt.
Her kan ikke træffes beslutninger, men punkterne kan sættes på dagsorden til
næste Brugerrådsmøde.
Ref:. Ingen Punkter.

Med venlig hilsen

Marianne Kofod Pedersen
Havnefoged/Sagsbehandler
Dir. tlf.: 5692 2336
E-mail: Marianne.Kofod.Pedersen@brk.dk

