Kommissorium
for Brugerråd ved hav nene
i Odshe rre d Kommune
Brugerråd ved de tre kommunale havne i Odsherred Kommune: Rørvig, Nykøbing Sj. og Odden
havne skal bidrage til udviklingen af havnene i Odsherred Kommune, så visionen om, at
Odsherred skal være et godt sted at bo , arbejde og besøge realiseres. Det sker på en måde,
der har positiv indvirkning på havnenes såvel erhvervsmæssige som rekreative værdier.
Odsherreds havne er indgangen til GeoPark Odsherred fra vandsiden.
§ 1 Formål
Brugerrådets arbejde har til formål:

At virke som rådgivende organ for havnefogeden i forhold i den enkelte havn

At virke som bindeled mellem Odsherred Kommune, Havnerådet og havnens brugere

At understøtte Odsherreds kommunens visions - og udviklingsplaner

At arbejde for at skabe et attraktivt og rekreativt havnemiljø, som sikrer optimal brug
af havnene både fra vand- og landsiden
§ 2 Valg til Brugerrådet
Brugerrådet består af repræsentanter for havnens brugere, der defineres som:
a) Lejere og erhvervsvirksomheder med virksomhed inden for havnens geografiske
område
b) Grundejerforeninger med ejendom på havnen
c)

Foreninger og klubber, der har maritime aktiviteter på havnen

Ved lejere forstås i denne forbindelse lejere, med hvem Odsherred Kommune har indgået
længerevarende lejekontrakter af arealer på eller ved havnene inden for disses geografis ke
område som vist i vedlagte kortskitse.
Øvrige brugere henvises til at lade sig repræsentere gennem de under gruppe C nævnte
foreninger. Hver af de ovennævnte brugergrupper udgør en valggruppe, der vælger/udpeger
medlemmer på denne måde:
Brugerrådet består af maksimalt ni repræsentanter:
Valggruppe a) maksimalt tre medlemmer
Valggruppe b) maksimalt ét medlem
Valggruppe c) alle maritime foreninger og klubber kan deltage
Hver valgbar enhed (forening, virksomhed o.s.v) kan højst vælge én repræsentant til
Brugerrådet. Hver enhed har én stemme, når der skal stemmes.
Brugerrådet nedsættes på et indkaldt møde snarest efter Byrådet har vedtaget dette
kommissorium i en ny byrådsperiode. Brugerrådets valgperiode er Byrådets funktionsperiode,
og rådet fungerer indtil et nyt Brugerråd er nedsat.
§ 3 Konstituering
Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand på det første møde i en
valgperiode. Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden, idet man kan tage udgangspunkt
i Odsherred Kommunes standardforretningsorden. Forretningsordenen sendes til orientering i
Havnerådet.

Havnefogeden og relevante medarbejdere deltager i Brugerrådets møder. Havnefogeden er
ansvarlig for sekretariatsfunktionen for Brugerrådet.
§ 4 Valg til havnerådet
Det enkelte Brugerråd er repræsenteret med to medlemmer i Havnerådet. Den ene er
Brugerrådes formand, samt suppleanter for disse .
Umiddelbart efter rådet er nedsat, vælger rådet repræsentant til Odsherred Kommunes
Havneråd samt personlig suppleant for denne. Sammen med brugerrådets formand
repræsenterer den valgte Brugerrådet i Havnerådet.
Valget gælder for 2 år ad gangen og efterfølgende valg finder sted på Brugerrådets møde i 1.
kvartal. Genvalg vil kunne finde sted.
§ 5 Brugerrådets virksomhed
Brugerrådet udøver sin virksomhed i møder. Brugerrådet er i henhold til sit formål et
rådgivende organ og forholder sig bl.a. til:






Udvikling og forbedring af havnen, herunder forslag og planer om anlægsarbejder og
udbygninger
Regulativer og principper for havnenes drift
Budgetopfølgning om havnens økonomi med henblik på at kunne indgå i en konstruktiv
dialog med havnefogeden og Havnerådet
Havnens budget og takster i forbindelse med kommunens budget for det kommende
budgetår
Konkrete henvendelser fra brugere eller andre om havnens forhold til brug for
Havnerådets eller Kommunens afgørelser

Brugerrådet holder minimu m to møder om året. Rådets møder holdes for lukkede døre. Rådet
kan indbyde andre brugere, naboer og andre interessenter for den enkelte havn til at deltage i
møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
§ 6 Havnefogedens ansvar og kompetence
Havnefogeden er den kommunale myndighed på havnen i henhold til Havneregulativet.
Havnefogeden skal informere Brugerrådet om alt, der henhører under rådets
virksomhedsområde, og skal i øvrigt arbejde for at sikre samarbejdet mellem brugerne på
havnen.
§ 7 Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses indenfor dette kommissoriums rammer skal afgøres i
Havnerådet.
§ 8 Opløsning.
Byrådet kan, efter høring i Brugerrådet opløse rådene eller ændre kommissoriet. Brugerrådet
evaluerer deres arbejde ved udgangen af hver fireårige funktionsperiode.
Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt i Byrådet.
Godkendt i Byrådet den 28. januar 2014.

