Rørvig Havn Brugerråd

Mødereferat fra Brugerråds møde den 10. maj 2022
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referat
2. Indledning ved Havnefogeden
3. Nyt fra Havnerådets seneste møde
4. Gennemgang og drøftelse af havnebudget 2022
5. Bordet rundt info samt med bl.a. om ønsker fra den enkeltes repræsentants område
6. Prioritering af ønsker, der bør gennemføres med tidsplan 2022
7. Fastlæggelse af mødedatoer for andet halvår 2022
8. Eventuelt
Ad 1) Godkendelse af dagsorden og valg af referat
• Tilstede:
o Søren Lund – Formidlingscenter Fisk og Fjord Rørvig
o Andreas Nielsen - Rørvig Fisk
o Carsten Mejlsø – Rørvig Kajakklub
o Stine B. Bendixen - Rørvig Sejlklub
o Puk Kejser Rørvig - Helårsbadere
o Henrik Stig Pedersen – Rørvig Bådejerforening
o Søren Hougaard – Rørvig Fiskeklub
o Pia Enselmann – Rørvig Bådelauge
o Steen Hansen – Havnefoged
o Kim Jespersen – Havneassistent
o Carsten K. Boesen – Havnemedhjælper
•

Søren Hougaard blev valgt som mødets referent.

Ad 2) Indledning ved Havnefogeden
• Nuværende sekretær på havnekontoret har opsagt sin stilling per 31. maj d.å., rekruttering af
ny sekretær vil tage et par måneder eller mere.
• En nyansat ved navn Jørgen xxx er ansat for foreløbigt 3 måneder som havnemedhjælper på
Rørvig Havn.
• En uddannet gartner er startet som praktikant i Nykøbing og Rørvig havne.
• En ”Team Nyttejob” medarbejder vil arbejde i Nykøbing og Rørvig havne.
• Havnekontoret i Rørvig Havn vil gennemgå en kosmetisk make-up hen over sommeren.
• Rørvig By og Land vil male Lodshus.
• Parkeringsplads vil blive jævnet minimum én gang hen over sommeren.
• Havnefogeden vil undersøge med ”Torben Vognmand”, om parkeringspladsen kan sprayes
med salt/støvreducerende materiale.
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Ad 3) Nyt fra Havnerådets seneste møde
• Havnerådet vil ansøge Kommunalbestyrelsen om et tilskud på kr. 1,5 mio. per år, som vil gøre
det muligt at låne kr. 25 mio. med afdrag over 25 år. Dette vil gøre det muligt at påbegynde
renoveringer af de tre havne.
• EL-måler vil blive oprettet til Marianne F, hvis muligt.
• Havnerådet vil gennemføre studieture for at lære erfaringer fra andre havne.
• Havnerådet vil få foretræde for Vækst- og Udviklingsudvalget, hvor Havnerådet får muligheder
for at forklare havnenes behov for renovering/fornyelse.
Ad 4) Gennemgang og drøftelse af havnebudget 2022
• Nuværende præsentation af 2021 årsregnskab og årsbudget 2022 er meget generelle og
overordnede, som reelt gør det umuligt at vurdere disse kvalificeret. Det forventes at
fremtidige regnskaber vil blive bogført i logiske og mere detaljerede regnskaber og dermed
også fremtidige budgetter.
• Gæstesejlere i de tre havne opholder sig gennemsnitligt i 1,2 dage.
• Der bruges et betydeligt beløb på ny spunsvæg imellem det nordlige bassin og Kongebroen.
• Ved ny-anlæg af flydebroer vil det formentligt være muligt at få flere både ind i havnen.
Ad 5) Bordet rundt info samt med bl.a. om ønsker fra den enkeltes repræsentants område
• Puk Kejser:
o (a) Helårsbadere har fået fast bådplads til sauna.
o (b) Arbejder på at lave handikapvenlig adgang.
o (c) Ønsker en afklaring af kompetence snit imellem Havnekontoret og foreningen.
• Stine Bendixen:
o (a) Betonrampe gøres ren så den ikke er glat.
o (b) Ny jolle-opbevaring i havnebassin er ved at blive lavet.
o (c) Sejlklubben fik ok til forsøgsvis at lave en trappe til windsurfere fra græstrekanten,
Ikke permanent installation (fjernes efter de 7 ugers sommerferie).
• Andreas Nielsen:
o (a) Flise- og asfaltbelægninger bør renses snarest.
• Søren Lund:
o (a) FFFR har haft et positivt møde med borgmesteren.
o (b) Man forventer at der om 4-5 måneder er indsamlet penge nok til at få udarbejdet et
skitseprojekt af formidlingscenteret.
• Carsten Mejlsø:
o (a) Kampesten ved P-plads ved kajakklubben bør erstattes af noget andet. Carsten
Mejlsø, Stine Bendixen og Steen Bruun ser på det sammen med havnepersonale.
• Søren Hougaard:
o (a) Spøger om vi har opgivet at internetdækning på hele havnen.
o (b) Spørger til om man oplever meget hærværk og tyveri og om det giver anledning til
at installere overvågningskamera.
o (c) Det anbefales at oplysnings-skabene opsættes mere centralt.
• Henrik Stig Pedersen:
o (a) Konstaterer at der har været prisstigninger på bådpladser og vinter-pladser. Vil
gerne have garanti for at prisstigningerne ikke er højere ind gældende prisindeks.
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o (b) Noterer at Havnefogeden vil søge Kommunalbestyrelsen om tilladelse til at
gæstesejlere skal betale kr. 30,- per dag pga. stigende EL priser.
(c) Konstaterer at der er enighed om at havnen er meget nedslidt.
Ad 6) Prioritering af ønsker, der bør gennemføres med tidsplan 2022
• Søren Hougaard:
o (a) Brugerrådet bør nu aftale hvad vi vil opnå/gennemføre de kommende 4 år. I den
forbindelse må vi også aftale hvordan vi vil arbejde.
o (b) Brugerrådet bør påtage sig at udarbejde en plan for renovering/restaurering af
havne-anlægget (flydebroer, multihus, m.v.).
o (c) Brugerrådet bør påtage sig at etablere en arbejdsform hvor havnens Brugerråd reelt
udgør foreningerne- og erhvervslivets ”bestyrelse”, som varetager samarbejdet med
Odsherred Havne og andre aktører.
o (d) Med udgangspunkt i Brugerrådet, at genoptage arbejdet med implementeringen af
havnens lokalplan. Den såkaldte arbejdsgruppe, der lægger planer for havnens fysiske
udvikling.
• Andreas Nielsen:
o (a) Understreger at Brugerrådet også skal påtage sig ansvaret for at træffe svære
beslutninger og stå på mål for de beslutninger der tages i Brugerrådet.
• Steen Hansen:
o (a) Mener det er rigtigt at arbejdet med implementeringen af havnens lokalplan skal
ligge i Brugerrådet, men vil gerne have en lille ”slutrunde” med den gamle
arbejdsgruppe. I fremtiden kan Brugerrådet vælge at ad-hoc indkalde relevante
fagpersoner, i dette arbejde.
Ad 7) Fastlæggelse af mødedatoer for andet halvår 2022
o De næste to fastlagte mødedatoer i Brugerrådet er den 23. august og den 24. november.
Begge dage kil. 16:30. Mødet den 23. august afholdes i Fiskeklubbens klubhus og Søren
Hougaard udarbejder indkaldelsen med udkast til dagsorden.
Ad 8) Eventuelt
o Ved valget af virksomhedernes repræsentant i Havnerådet var der stemmelighed imellem
Andreas Nielsen og Søren Lund. Imidlertid blev Andreas Nielsen valgt ved et ”fredsvalg”, da
Søren Lund pegede på Andreas Nielsen. På den baggrund er der enighed om at Søren Lund
er suppleant for Andreas Nielsen i Havnerådet.
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