Referat af møde i Havnebrugerrådet for Nykøbing Sj. Havn.
Dato: 2. maj 2022
Deltagere:
Steen Hansen og Kim Jespersen, Nykøbing Sj. havn
Søren G. Nielsen, Yacht Service Sjælland
Allan Wiingaard, Sejlklubben
Holger Wittrock, Roklubben
Bo Lindegaard, Ejerforeningerne (referent)

Dagsorden:
1. Godkende dagsorden
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 enkelte
6. Prioritering af ønsker, der bør gennemføres med tidsplan 2022
7. Fastlæggelse af mødedatoer for andet halvår 2022
8. Eventuelt

1. Godkende dagsorden
Godkendt
2. Indledning ved havnefogeden
Lene har fået nyt job og havnen er nu i proces for ansættelse af ny administrativ medarbejder.
3. Nyt fra Havnerådets seneste møde
De politiske repræsentanter i Havnerådet vil arbejde for et tilskud til havnen på 1,5 mio. kr. om året, hvilket
vil give mulighed for at optage et 25 årigt realkreditlån på 20-25 mio. kr. De 20-25 mio.kr. vil skulle bruges
til nødvendig renovering af kajanlæg mv. i alle 3 havne og vil således ikke kunne benyttes til nye
fremadrettede initiativer på havnene. Sagen behandles på næste møde i byrådets økonomiudvalg.
Havnerådet overvejer studietur og/eller temadag. Flere medlemmer af brugerrådet gjorde opmærksom på
tidligere udarbejdelse af perspektivplaner for havnen, som aldrig har ført til konkrete initiativer.
4. Gennemgang og drøftelse af havnebudget for 2022
Havnefogeden fremlagde budgettet for 2022. Brugerrådets medlemmer udtrykte anerkendelse af, at
budget og regnskab nu er fordelt ud på de 3 havne.

Allan gjorde opmærksom på nogle fortegnsfejl i opstillingen.
Holger spurgte ind til posten for kørende materiel på 825.000 kr.
5. Bordet rundt
Havnefogeden oplyste, at havnen vil have fjernet alt materiel fra mastepladsen senest 1. juni. Flere
medlemmer af brugerrådet gjorde opmærksom på, at YSS ikke behøver at have materiel opbevaret på
mastepladsen og ved søsætningskajen.
Der blev spurgt til havnens planer for affaldssortering. Kim oplyste at havnen har forsøgt at indhente tilbud
på etablering af en containergård med mulighed for affaldssortering.
Der var enighed om at legepladsen trænger til reparation og vedligeholdelse.
Søren spurgte til følgende:
•
•

Kan P forholdene forbedres ved en mere optimal placering af både og løse stativer.
Er funderingen af søsætningskajen i orden ?

Steen og Kim mente det ville være svært med de nuværende ressourcer at nå oprydning i stativerne
medens bådoptagning pågår.
Steen oplyste, at der ikke er tegninger af søsætningskajen, så det er svært at vide om funderingen er god
nok. En sagkyndig vurdering vil blive dyr og der er ikke planer om igangsættelse heraf.
Søren fremlagde en kortskitse med forslag til omlægning af trafikken for cykler og gående med henblik på
at øge sikkerheden i forbindelse med søsætning og optagning. Bo var enig i, at sikkerheden på
havnefronten bør øges, når der arbejdes med kranerne, men mente at den foreslåede omlægning ikke er
den rigtige. Bo anførte endvidere, at vejkrydset ved Roklubben og caféen bør reguleres kraftigere for at
undgå ulykker med involvering af bløde trafikanter.
6. Prioritering af ønsker, der bør gennemføres med tidsplan 2022
Der var enighed om, at brugerrepræsentanterne inden næste møde i Havnebrugerrådet skal holde et
separat møde, hvor planer og prioritering afstemmes.
7. Fastlæggelse af mødedatoer for andet halvår 2022
23. maj kl. 14 i Sejlklubben: Formøde for brugerrepræsentanterne
9. juni kl. 14 i Roklubben: Havnebrugerrådsmøde
8. Eventuelt
IAB

