Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn
Torsdag d 30. marts 2017, kl 16-18
På havnekontoret i Nykøbing Sj.
Dagsorden:

Deltagere

Referat:

Frede Damsø (formand), Bjørn Junker Hansen som erstatning for Øyvind
Kristoffersen, Søren Lillie, Holger Wittrock, Søren Klintrup, Havnefoged
Lars Kenneth Holm, Havneassistent Lars Munk, Økonomimedarbejder
Karsten Deleuran (ref)
Dagsordenen blev godkendt
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Godkendelse af dagsorden
Der var ingen kommentarer til referatet.
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Referat fra sidste brugerrådsmøde den 9.november
2016
Der var ingen kommentarer til referatet.
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Referat fra sidste havnerådsmøde den 21.november
2016
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Havnefogeden orienterer

Lars K. Holm fortalte at Johnni forlader Havnen og arbejdsmarkedet og i
den forbindelse holder afskedsreception i Rørvig.
Derefter fortalte Havnefogeden om de mange nye faciliteter på Nykøbing
Havn: grill, hængekøjer, bålsted og meget andet. Midlerne til disse nye
ting er skaffet tilveje gennem et overskud på 2016 regnskabet for
samtlige Odsherred Havne. Gennemgangen udløste en længere diskussion
mellem Brugerrrådets medlemmer og Havnefogeden. Brugerrådet mente
ikke at være blevet hørt om de havde ønsker til hvorledes overskuddet
skulle anvendes. Havnefogeden mente at han adskillige gange havde
bedt Brugerrådets medlemmer om ønsker til forbedring af Havnens

faciliteter, uden at have fået respons fra dem. Fremover vil
Havnefogeden også udbede sig ønsker til anvendelse af et evt. overskud
på regnskabet. Brugerrådet ønsker at blive orienteret om et evt.
overskud i passende tid inden regnskabsåret slutter, så de kan fremsætte
ønsker til forbedring af Havnens faciliteter.
Holger Wittrock udtrykte utilfredshed med de sorte hytters placering
foran roklubben. Han mente at placeringen var i modstrid med hvad der
var aftalt på et Brugerrådsmøde. Havnefogeden svarede at en evt
flytning vil forudsætte godkendelse fra Ejendom og Byggeri i Kommunen.
Havnefogeden fortalte om Digehytteprojektet, der er under anlæg. Der
bliver som planlagt opført 7 hytter. Nykøbing kommer med på den
såkaldte Istidsrute, der er en cykelrute der fører rundt i Odsherred.
Digehytterne ligger her som en oplagt overnatningsmulighed for
cyklisterne. Havnen var også inviteret til en workshop om projektet.
Toilet- og køkkenfaciliteterne udbygges til gavn for alle havnens brugere.
Havnefogeden spurgte til Brugerrådets holdning til fastboere i havnen.
Brugerrådet var generelt positivt stemt, holdningen var at det er
udmærket med liv på havnen også om vinteren. Bjørn rejste en
diskussion om fastboernes toiletaffald, idet han ikke var sikker på om de
overholdt Havnereglementets regler på dette område og at det ville
være udtryk for rettidig omhu, hvis havnens personale forseglede
pumpetoiletterne mens bådene lå i havnen. Brugerrådets øvrige
medlemmer og Havnefogeden var derimod overbeviste om at havnens
faste beboere fulgte Havnereglementet.
Om uddybningen kunne Havnefogeden berette, at sedimentprøverne var
uden forurening og at det afgravede materiale derfor kan klappes i
fjorden.
Havnefogeden berettede om at der er kommet ny forpagter til
Marinegrillen og at den nye forpagter vil holde åbent hele dagen i
højsæsonen, samt at han også vil udvide sortimentet til at omfatte tre
retter mad, kaffe samt kage.

Der er indkøbt bagagevogne så der nu er 2 stk for hver bås, ligesom der
også er anskaffet nye cykelstativer.
Mageskiftet med Yachtservice er gået stå på grund af omkostningerne.
Omkostningerne for mageskifte og anlæggelse af Fjordparken løber op i
ca 2 mio.kr. og derfor bliver hverken mageskifte og anlæggelse af
Fjordparken gennemført foreløbig.
I forbindelse med Helhedsplanens vedtagelse i Byrådet, er der bevilget 1
mio.kr. til gennemførelse af projekter der kan hjælpe realiseringen af
Planen på vej. Havnefogeden spurgte Brugerrådet hvad de havde af
ideer. Havnefogeden fremsatte en ide om at anlægge en
vinteropbevaringsplads og fortalte at man også overvejede at anlægge
en ny bro. Frede efterlyste en tovholder på anvendelsen af de 1 mio.kr.
og ønskede en køreplan for i hvilken rækkefølge de forskellige elementer
i Planen skulle realiseres.
Bjørn foreslog at Brugerrådet trådte sammen for at udveksle ideer inden
styregruppen for Helhedsplanen mødes og det blev aftalt at holde dette
møde torsdag den 27. april 2017.
Havnefogeden fortsatte sin beretning med at fortælle om
Autocamperpladsen i rundingen. Det er en ændring af Helhedsplanen,
men bortset fra Bjørn, der skulle anvende området til to arrangementer i
løbet af året, var der opbakning i Brugerrådet til denne placering.
Der er indgået en aftale om nattevagt på havneområdet, der vil gå en
hundepatrulje rundt 3 gange hver nat.
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Naturhavn

Lars Munk fortalte om en plan der gik ud på at anlægge en bro på det
stykke af havnen der går ud mod Ringholmen. En stor husbåd fra
Christianshavn vil gerne ligge her. Brugerrådet bakkede op om ideen om
en Naturhavn.

Der var derimod ikke opbakning til at der skulle være husbåde på Søndre
Dæk, da disse bådes store skrog vil tage udsigten fra bådene der ligger i
havnen.
Brugerrådet ønsker at Havnerådet skal tage stilling til husbåde ved
molen mod Ringholm
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Vild med Vand

Lars Munk fortalte at der havde været en meget ringe tilslutning fra
foreningerne på havnen ved mødet den 21.marts.
Lars M fortalte, at en undersøgelse har vist at over 1 mio. mennesker i
Danmark ville være interesseret i fritidsaktiviteter med vand, hvis de fik
de rette tilbud. Vild med vand er tænkt som en introduktion til både og
sejlaktiviteter. 70 havne holder åbent hus lørdag den 10.juni.
I Nykøbing Havn kommer kitesurfere fra Holbæk, Lunten fra Gniben
kommer og holder åbent hus og helikopteren kommer også.
Team Nyttejob vil sætte scene op til musik.
Roklubben og Sejlklubben gav tilsagn om at bakke op om arrangementet.
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Dieseltank
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Masteskur
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Bordet rundt

Lars Munk informerede om den syntetiske diesel, GTL, der er lugtfri og
giver mindre røg. Den anvendes i Lynetten og i Københavns
Havnerundfart. Prisen er på niveau med den normale diesel.
Brugerrådet bakkede op om at havnen skifter til GTL
Masteskur:
Lars Munk orienterede om at Sejlklubben ønsker sig et masteskur. Man
kunne leje pladsen ud. Mange master ligger og flyder til gene for andre
brugere og personalet. Behovet for en plads til masterne er stigende.
Formanden foreslog at Havnen opkrævede et gebyr for brugen og at
master der ligger og flyder også bonnes med samme takst.
Brugerrådet mente at der skulle arbejdes videre med projektet.
Holger var utilfreds med parkerings forholdene ved Roklubben. Blomster
og sten udgør en chikane for parkeringen.
Der blev rejst et spørgsmål om gebyret for tømning af affaldsstaver. Det
fremgår tydeligt af kontrakten med Sejlklubben, at de selv tømmer
affald i Havnens container. Roklubben skal også selv tømme deres

affaldsstativer. De kan undgå opgaven ved at betale Havnen 2.250 kr pr
stativ årligt.
Med hensyn til bådstativerne blev det oplyst at de vil blive stablet og
derefter sat på vinterpladsen.
Repræsentanten for Havnens beboere fortalte om at en
landskabsarkitekt var hyret for at gøre området mere lækkert. Endvidere
blev Havnens personale opfordret til at fjerne ukrudt fra kajen. Det er
ikke beboernes opgave at udføre dette arbejde.
Mastepladsen er et arbejdsområde, men beboerne henstiller til hurtig
ekspedition af udstyret.
Bjørn, repræsenterende Sejlklubben, stillede spørgsmål om den nye
vinterplads, der skal ligge på en gammel losseplads. Hvordan skal det
kunne lade sig gøre? Skal der udlægges en membran, spurgte han.
Havnefogeden fortalte at der var en ansøgning om en gedefold på en del
af den gamle losseplads. I øvrigt opfordrede han medlemmerne af
Brugerrådet til at komme med forslag og til nyanskaffelser på havnen.
Frede Damsøe fortalte at der er en kommunal pulje på 20 t.kr. til hvert
Brugerråd som skal anvendes til projekter.
april
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Eventuelt

Formanden vil indkalde til møde i Brugerrådet den 27.april

