Kommissorie til lokale Brugerråd 2022-2025
Brugerrådene repræsenterer brugerne lokalt i den enkelte havn og deltager aktivt i væsentlige
aktivitetstiltag, der kan påvirke brugen og udviklingen af den lokale havn.

§ 1 Formål
Brugerrådenes opgave er at agere høringsorgan for den lokale havneudvikling, rådgive og sikre
brugerindflydelse samt have interesse for prioritering af havnerelaterede aktiviteter i vandet og
på landarealerne. Herudover at være den daglige kontakt til havnemyndigheden.

§ 2 Valg til Brugerrådene
Brugerrådets sammensætning er som følger:
● 1 repræsentant for hver forening med søsportsaktivitet, eller anden
vandsportsforening med dokumenteret minimum 25 aktive medlemmer, hvis aktivitet
er hjemmehørende og/eller udøves på havnen.
● 1-2 repræsentanter for landbaseret erhverv, hvor aktiviteten udøves fra areal eller
bygning på havnen.
● 1-2 repræsentanter for evt. erhvervs- og fiskefartøjer hjemmehørende i havnen.
● 1 repræsentant for evt. boligejerforening på havnen.
§ 2.1 Valg til Brugerråd i den enkelte havn.
Valgbarhed:
Ingen medlemmer af Brugerrådene må være i restance over for Odsherred Havne gennem hele
valgperioden.
En brugerrådsrepræsentant fra en søsportsforening vælges blandt den enkelte forenings aktive
medlemmer.
En repræsentant for landbaseret erhverv på havnens arealer jf. de til enhver tid gældende
lokalplaner for området, skal være CVR registreret og virksomhedens primære
forretningsgrundlag udøves direkte fra bygning eller areal inden for havnens lokalplansområde.
Repræsentanterne vælges af og blandt de landbaserede virksomheder på havnen.
En repræsentant for erhvervs- og fiskefartøjer skal være registreret med fartøjet i den lokale
havn.
Repræsentanten vælges af og blandt ejere af registrerede erhvervs- og fiskefartøjer i havnen.
En boligejerforeningsrepræsentant kan repræsentere en eller flere ejerforeninger som er
beliggende på havnens lokalplansområde, herunder godkendte husbåde.
Repræsentanten vælges af og blandt de relevante boligejerforeninger.
§ 2.2 Praktisk gennemførelse af valg.
Odsherred Havne skal i forlængelse af valg til Byråd og efterfølgende konstituering annoncere
valg til Havnerådet. Dette skal foregå med opslag på alle 3 havne samt Kommunens og Odsherred
Havnes hjemmeside.
Valghandlingen sker ved at de enkelte repræsentationsgrupper (Søsportsforeninger, landbaseret
erhverv, erhvervs- og fiskefartøjer, boligejerforeninger.
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Først vælges repræsentant inden for gruppen til det lokale Brugerråd. Dette kan f.eks. ske ved
foreningens generalforsamling eller ved direkte udpegning af et sidende bestyrelsesmedlem eller
ved anden form for demokratisk valghandling i henhold til vedtægtsammerne i den pågældende
forening.
For så vidt angår repræsentanter for erhverv inviterer Havnemyndigheden i januar -via mail disse til skriftligt at tilkendegive et eventuelt tilsagn for deltagelse i Brugerrådet.
Skulle der være flere interessererede kandidater end kommissoriet tillader, indkalder
havnemyndigheden til valghandling på det lokale havnekontor.

§ 3 Konstituering
Havnemyndigheden indkalder til første lokale Brugerrådsmøde til afholdelse inden udgangen af
1. kvartal. På dette møde vælger det lokale Brugerråd deres respektive repræsentanter til
Havnerådet for den gældende byrådsperiode.
●
●
●
●

Ved stemmelighed vælges kandidat ved lodtrækning.
Stedfortræder kan vælges for hver enkelt repræsentant.
Ved permanent forfald af kandidat og evt. stedfortræder, skal der ske nyvalg.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt til valg til Havnerådet.

Brugerrådene konstituerer sig med en Brugerrådskoordinator, som sammen med havnefogeden
skal sikre brugerinvolvering.

§ 4 Brugerrådene mødevirksomhed
Brugerrådet udøver sin virksomhed gennem møder. Der afholdes 2 møder årligt, henholdsvis et
1. kvartal og et i 3. kvartal samt ved behov, når Brugerrådets koordinator eller havnefogeden
finder det relevant. Ordinære møder afholdes som udgangspunkt ca. 4 uger før afholdelse af et
ordinært Havnerådsmøde.
Havnefogeden deltager i brugerrådsmøderne. Brugerrådene sikrer selv i egne rækker for
sekretærfunktion samt indkaldelse til møder. Mødeindkaldelse og referat kan udsendes via
Odsherred Havnes administrationssystem som e-mail og via Odsherred Havnes hjemmeside.

§ 5 Tvivlsspørgsmål
Tvivlspørgsmål der ikke kan løses idenfor dette kommissoriums rammer, skal afgøres af
havnefogeden.

§ 6 Opløsning eller ændring
Byrådet kan - efter høring i Havnerådet – opløse Brugerrådene eller ændre i kommissoriet.
Brugerrådene evaluerer deres arbejde ved udgangen af hver 4-årige funktionsperiode.

§ 7 Gyldighedsperiode
Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt i Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget og
gælder til § 6 måtte finde anvendelse.
Godkendt i Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget den 25.01.2022
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