Brugerrådet Nykøbing Sjælland havn.

Brugerrådsmøde torsdag den 10. december 2015, kl. 10, på havnekontoret i Nykøbing Sj.

Deltagere: Brugerrådsformand Frede Damsø (Nykøbing sj. bådelaug) , Øyvind
Kristoffersen (Nykøbing Sj. Sejlklub), Holger Wittrock (Nykøbing Sj. Roklub)
,Repræsentant for beboerne på havnen Søren Lilie , Konst. Havnefoged Klaus Høholt,
Havneassistent Lars Munk (ref.).

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen er godkendt.
2. Referat fra sidste brugerrådsmøde den 23. juni 2015:
Ingen bemærkninger.

3. Referat fra sidste havnerådsmøde den 3. november 2015:
Havnerådsmødet omhandlede bla. en orientering fra havnefogeden og
fremlæggelse af det nye takstblad for 2016 med en mindre prisstigning for
gæstesejlere.

4. Referat fra arbejdsgruppe kran Nykøbing Sj. havn:
Kranservice forsætter som hidtil med uændrede priser. Brugerne er fremkommet
med ønsker på ændring i servicen og havnen kommer med svar på disse ønsker i
starten af det nye år.

5. Bordet rundt – orientering fra havnens brugere (foreninger) herunder ønsker til
investeringsplan 2016:
Beboerne udtrykker tilfredshed med oprydning på havneområdet og ønsker en ny
spuns på nokken ved indsejlingen til den gamle havn.

Sejlklubben ønsker at der bliver svaret på klager indenfor en fastsat tidsfrist.
Roklubben har ingen bemærkninger.
Bådelauget ønsker el-standere på bro 1 +2 og at kvaliteten af videoovervågningen
bliver forbedret. Der er bekymring for om bolværket på sønderdæk synker.
Havnefogeden har følgende ønsker til investeringsplan 2016:
-

Anoder på krankaj
Hyttebro ved dæmning
Indhegning og sikring af vinterplads
Nyt bredere åg til bådkran
Legeplads
Tallycard adgangskontrol til sejlerbad
Tallykey betalingselstandere til vinterplads og grøn hal
Renovering af elskabe
Renovering af brodæk og udskiftning af hækpæle bro 7
Ny dieseltank
Ny asfalt ved grøn hal

6. Havnefogeden orienterer herunder status i opgaver/sager jf. seneste
brugerrådsmøder:
Der er et større renoveringsprojekt i gang i Rørvig havn, der omhandler nedrivning
af gl. færgepier, renovering af Willers hoved samt fornyelse af tværbro ved
Langebro.
Der er kommet en ansøgning om at afholde en lille jazzfestival på den nye
gæstebro i Nykøbing havn til sommer 2016.
Der afholdes et julearrangement med hesteoptog fra Nykøbing havn den 19.
december 2016.

7. Legepladsen Nykøbing Sj. havn:
Legepladsen er godkendt og projektet køre videre efter 1. januar 2016.

8. Udvidelse af autocamperpladsen:
En eventuel udvidelse af autocamperpladsen afventer den kommende
Helhedsplan.

9. Status i projekt for hytter i Nykøbing Sj. havn:
Projekt for hytter i havnen ved dæmningen ved Egebjergvej afventer
Helhedsplanen.
Brugerrådet udtrykker beklagelse af at projektet tilsyneladende er gået i stå og
ønsker en afklaring af muligheden for at projektet kan forsætte.

10. Helhedsplan for Nykøbing Sj. havn:
Havnefogeden orienterer om den forestående udarbejdelse af en Helhedsplan for
havnen. Alle brugere af havnen vil blive inddraget i processen således at man kan
fremkomme med ønsker og ideer til hvordan havnen skal udvikle sig i fremtiden.
Havnefogeden vil sende materiale til brugerne.

11. Kommunen ønsker brugerrådet inddraget udarbejdelse af handleplan for
sikkerheden på havnen:
Det vedtages at sikkerhed bliver et fast punkt på dagsordenen på
brugerrådsmøder fremover. Formålet er at brugerne af havnen i fællesskab med
havnens personale kan komme med forslag til hvordan sikkerheden på havnen kan
forbedres for både sejlere, gæster og personale.

12. Eventuelt:
Brugerne spørger til arrangement ”Åben havn” og ”Vild med vand” som er et
tiltag fra Dansk sejlsports union og Foreningen af lystbådehavne i Danmark, der
skal øge interessen for aktiviteter på vandet.
Havnen er åben for arrangementet men det kræver at foreningerne på havnen kan
gå sammen og løfte opgaven i fællesskab.

