Ekstraordinær brugerrådsmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 1600, på
havnekontoret i Nykøbing Sj.
Deltagere: Hans-Christian Gelf-Larsen, Frede Damsøe, Søren Lilje, Søren Klintrup, Holger Wittrock, Lars
Kenneth Holm og Lars Munk
Dagsorden:
1. Drøftelse af foreløbig udgave af helhedsplan for Nykøbing Sj. Havn
2. Helårsbeboelse i bådene på havnen
3. Eventuelt
1. Kommentarer fra Brugerrådet til Helhedsplanen:
Fjordparken
God Ide. Dog bør der kunne sejles til Kanalhusene som har egne bådpladser. Husbådene skal kunne
bugseres ud i forbindelse med service og køb/salg.
Ny udsigtsmole, badeland og cafe
Svært at se formålet med en ny mole, som vil give sikkerhedsproblemer omkring sejlads ind og ud af
havnen. Molen er placeret på pladsen som benyttes til de gamle træskibe som anløber havnen.
Badelauget er ikke interesseret i at der etableres badeland på den foreslåede placering. Det foreslås at den
tidligere udarbejde plan om et Natur- og fritidscenter på søndre mole i stedet effektueres. Desuden kan der
som kloakeringen er i dag være problemer omkring spildevand ved større regnskyld.
Vendeplads
Ved etablering af vendeplads skal det sikres, at der ikke er mulighed for stop og parkering. Dette vil være til
stor gene for de nærliggende beboere.
Markedsplads
Der bør etableres parkeringspladser tættere på havnefronten, klubber og både. Det foreslås at der laves
parkeringspladser langs med Snekkevej (Nordsiden). Der bør være centralt placeret offentlige toiletter som
er åben hele året, idet der må forventes stigende besøgstal på havnen.

Autocamperplads
Pladsen skal flyttes tættere på havnefronten – f.eks hvor minigolfbanen er foreslået placeret.
Søndre mole
Der ses ikke den store gevinst ved at flytte stien og vestvolden. Hyttebyen bør placeres her.
Brugerrådet foreslår at gennemførelsen af planen sker i nedenstående tempi, samt at man ved
udarbejdelsen af planen har taget højde for den jordforurening som findes på havnearealerne.




Fjordparken og hytteby gennemføres som pkt. 1
Markedsplads gennemføres som pkt. 2
Resten gennemføres herefter, eller ved naturligt lejlighed.

2. Helårsbeboere i både på havnen.
Der er i øjeblikket 9-10 bådejere som har fast adresse i deres både. Jf. havnens reglement skal brugerrådet
orienteres en gang årligt herom.
Brugerrådet tog orienteringen til efterretning.
3. Evt.
Intet.

