Brugerrådet Nykøbing Sjælland Havn
Brugerrådsmøde mandag den 11. april 2016, kl. 10, på havnekontoret i Nykøbing Sj.
Deltagere: Frede Damsø, Lars Holm, Øjvind Kristoffersen, Holger Wittrock, Lars Munk (ref.)
Punkter til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
2. Referat fra sidste brugerrådsmøde den 10. december 2016
Intet at bemærke.
3. Referat fra sidste havnerådsmøde den 25. januar 2016
Intet at bemærke.
4. Status i opgaver/sager jf. referat af seneste brugerrådsmøder pkt. 5.
Der skal skiftes anoder på promenadekajen
Havnen ønsker at opsætte 9 hytter i en forsøgsperiode men møder modstand i lokalplanen. Det
forventes dog at der findes en løsning.
Havnen har købt de 8 sorte salgsboder fra torvet på Nykøbing gågade. De ønskes opstillet omkring
cirkuspladsen.
Indhegning af vinterpladsen annulleres.
Havnen indhenter tilbud på nyt og bredere åg til kranen.
Legepladsen er færdig men ibrugtagning sker først når græsset er veletableret.
De grønne el-skabe bliver renoveret.
Tally-card til sejlere og vinterplads annulleres.
Rasmus Bovin banker hækpæle i slutning af april.
Der bliver monteret ny dieseltank (Er sket d.d.)
Der er sat penge af til nye redningsstiger.
Ny belægning af asfalt ved grøn hal er annulleret.

5. Havnefogeden orienterer
Havnen har et driftsoverskud på 60.000 i 2015.
Der er gang i et større anlægsprojekt i Rørvig havn.
Havnen har fået en ny organisation. Således er der nu en driftsansvarlig havneassistent for hver
havn.

Der er ansat en ny havneassistent til Rørvig havn.
Johnni Andersen, der passer kontoret, går på pension i foråret 2017. Hans opgaver skal deles ud på
Havnefogeden og havneassistenterne.
Dronningen aflægger Odsherred kommune et besøg i eftersommeren 2016.
Første udkast af Helhedsplanen for Nykøbing havn er klar og vil blive sendt rundt.
Toiletbygning er angrebet af råd i en enkelt brusekabine. Der opsættes en erstatningskabine. I
forbindelse med renovering af bygning i efteråret skal der indrettes et helårstoilet.

6. Hytter Nykøbing Sj. Havn
Der arbejdes på at få opstillet hytter i Nykøbing havn.
7. Bordet rundt – orientering fra havnens brugere (foreninger)
Søren Klintrup ønsker at brugerrådsmøder fremover lægges fra kl. 16.00-18.00 på hverdage. Dette
imødekommes af brugerrådet.
Sejlklubben ønsker at havnereglementet vedrørende master indskærpes således at master ligger
oven på båden eller er påsat når båden står på land. Løse master fjernes for ejers regning.
Roklubben spurgte til forhold vedrørende Blå Flag.
Bådelauget havde intet at bemærke.

8. Sikkerhed på Nykøbing Sj. Havn
Sikkerheden på havnen skal fremover være et fast punkt på dagsordenen i brugerrådet.
Havnen skifter dårlige redningsstiger inden for de næste 4 uger.
Det overvejes om der skal monteres skridsikre måtter på nedgang til broerne.

9. Kranservice på Nykøbing Sj. Havn
Alt ok.
Der efterspørges et bredere åg fra brugerne. Havnen er ved at hjemtage tilbud.
Slibemaskinen tilføjes hjemmesiden.

10. Eventuelt
Vedrørende åg til kranen ønskes der fra brugerrådet pris, tidshorisont samt præsentation.

Næste møde i brugerrådet afholdes primo september og der er mulighed for at indkalde til et
ekstra møde i forbindelse med at Dronningen vil besøge Nykøbing Havn.

