Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn
Torsdag d 27. april 2017, kl 16-18
På havnekontoret i Nykøbing Sj.
Dagsorden:

Referat:

Deltagere

Frede Damsø (formand), 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
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Referat fra sidste brugerrådsmøde den 30.marts 2017

Referat blev godkendt.
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Drøftelse af anvendelse og prioritering af tildelte
midler til Nykøbing Havn

Der var enighed i Brugerrådet at prioriteterne er:
- Fjordparken
- Markedspladsen
- Autocamperpladsen
For at nå frem til en opgradering af Markedspladsen er det nødvendigt at
oprette en ny vinterplads. Problemet er at området der er udpeget til ny
vinterplads er svampet og at grunden ikke kan bære vægten fra bådene.
Det blev diskuteret om der skulle graves af eller opfyldes. Pladsen skal
under alle omstændigheder gøres mere plan og der skal lægges noget i
jorden som f.eks. knust beton eller gammel asfalt.
Søren, der repræsenterer beboerne på havnen, gjorde opmærksom på at
det af kommunen lovede beløb, 1 mio.kr skulle komme alle på havnen til
gode, herunder også beboerne i husene på havnen.

Beboerne har et ønske om at få erstattet et areal øst for husene, hvor
der i dag er skærver, med græs. Det vil kræve en afskrælning af
skærvelaget og det afskrællede materiale kan måske anvendes stil
stabilisering af undergrunden på den nye vinterplads. I stedet for en ny
spuns kunne man bygge en trappe ned til vandet foreslog han.
Der blev herudover diskuteret etablering af en mastereol på havnen. Lars
Munk mente at en sådan kunne etableres hurtigt med få omkostninger
ved at fremstille den af hækpæle. Den kunne evt. stå efter
vaskepladsen.
Frede Damsø foreslog at den Grønne Hal også kunne rumme en mastereol
der stod op ad væggen, på den indvendige side.
Konklusionen på diskussionen omkring mastereolen blev at havne
fremstiller den af egne materialer og af egne folk.
Sidste emne der var oppe at vende var Havnens dag også kaldet Vild med
Vand. Klubberne vil være aktive og vise deres aktiviteter frem på denne
dag.
Intet til dette punkt.
4

Eventuelt

