Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn
Torsdag den 14. oktober 2014 kl. 10
På havnekontoret i Nykøbing Sj.
Dagsorden:

Referat:

Deltagere

Frede Damsø, Jens Willumsen, Søren Lillie, Holger Wittrock, Søren
Klintrup, Havnefoged Lars Kenneth Holm,
Administrativ medarbejder Johnni Andersen
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Godkendelse af dagsorden

Referat fra ekstraordinært Havnerådsmøde den 23. september 2014
medtages under punkt 2.
Godkendt

2

Referat fra sidste brugerrådsmøde den 27. marts 2014
(kan ses på www.odsherredhavne.dk under Nyk.
Brugerråd)

Til efterretning

3

Referat fra sidste havnerådsmøde den 19. august 2014 Formanden gennemgik referat fra mødet 19. august og 23. september.

4

Status i opgaver/sager jf. ref. af brugerrådsmøde den
27. marts 2014, pkt. 4, 5 og 9

Badetrappen ved sdr. dæk udskudt til næste år.
Havnen har i sommer udlejet cykler, kanoer og kajakker med meget lille
økonomisk gevinst.
Det vil ikke være en økonomisk fordel at deltage i frihavnsordningen.
Belysning på parkeringspladsen ved sejlklubben tages op i budgettet.
Sejlklubben ønsker ikke offentligt toilet i deres klubhus.
Forholdene omkring restaurantgrunden ønskes behandlet i havnerådet.
(bl.a. ejerskab, ansvar for vedligeholdelse, fremtid).
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Affaldsplan for Havnene (div. Bilag vedlagt dagsorden)

Der er tilfredshed med dimensioneringen af den nuværende
affaldsordning.

6

Havnefogeden orienterer

Budgettet forventes at holde
Gæstesejlerantallet har været lidt mindre end normalt.
Kranen er lukket i uge 42. Brugerrådet er åben for en kortere
”åbningstid” af kranen, samt differentierede takster.
Slæbestedet er ved at blive udbedret efter stormen. Den ny flydebro vil
blive lavet med aluminiumsramme. Kranen skal have stort eftersyn til
næste år.

7

Bordet rundt – orientering fra havnens brugere
(foreninger)

Ønske om samling af stativerne på parkeringspladsen udfor roklubben.
Fjernelse af ukrudt på sti mod kanalhusene.
Forslag om flytbare læskærme ved grillteltet.
Kan mængden af ålegræs i havne ved syd/østlig vind begrænses?
Anlægsønsker 2015
 Lys parkeringsplads – sejlklubben (gerne i 2014)
 Legeplads – det undersøges pt. om der er kommunal pulje hertil
 Renovering af dæmningen med slotsgrus
 Ønske om små bomme/broer så der er adgang til bådene fra siden
på bro 1.
 Flere el-stik på bro 1 og 2
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Udvikling af Nykøbing Sjælland Havn – med afsæt i
anbefalinger fra dialogmøde den 16. juni 2014 på
Hotel Højby Sø

Forbedring af autocamperplads
Badestrand på indersiden af molen ved badehuset
Udlejningshytter evt. udarbejdelse af skitser
Der ønskes flere aktiviteter på cirkuspladsen – også større cirkus som
Arena og Benneweis.
Udklækningsanlæg for fladfisk (pighvarrer og skrubber)
Havhaver med muslinger, østers.

9

Eventuelt

