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Referat
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”Den Grønne” (HBH), Vært: Fiskerihavnsforeningen
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:
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Fraværende

:

DAGSORDEN
1. Kommentarer til ref. fra sidste møde.
2. Havnefogeden informerer
3. Gæstesejler og konsekvens. (HMK)
4. Pladsmærker fra Horsens Kommune, og konsekvens. (HMK)
5. Ordensreglement for rengøring, slibning og sandblæsning af både på Lystbådehavnen
6. Proces for ny vinteropbevaring
7. Den nye servicekaj og slæbested
8. Fremtidig placering af ”tørsejlerne”. (HBH)
9. Samarbejdet på lystbådehavnen – eller mangel på samme (igen, igen) (HBH)
10. Vandspild på lystbådehavnen. (HBH)
11. Næste møde
12. Eventuelt
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DAGSORDEN
1. Kommentarer til ref. fra sidste møde
Bemærkninger:
Der er ingen bemærkninger til referatet.
Dog blev det nævnt at nogle af de ting der blev drøftet på sidste møde endnu ikke er udført –
dette er havnefogeden opmærksom på.

2. Havnefogeden informerer:
a. De nye fortøjninger samt udskiftning af vandstandere (som der blev snakket om
sidst) startes op de første steder, når bådene begynder at kommer på land

b. Vedr. broplanker så gælder det samme her.

c. Udskiftning af pullerter langs kørebanen er påbegyndt. De gamle nu er fjernet, de
nye er endnu ikke opsat.

d. Info vedr. sæsonen:
- Gæstesejlere: 407
- Frihavn: 381
- Autocampere: 326
- Ledige pladser: 43 (total antal: 615) de ledige pladser er min. 12 meter
________________________________________________________
e. Restancer: i forhold til de seneste møder er der nu fulgt op på disse så der kun er 1
tilbage af ældre datoer + noget opfølgning på både der er kommet til over sæsonen.

3. Gæstesejler og konsekvens. (HMK)
Det oplyses at det udenfor havnen er alment kendt at man ikke behøver at betale som gæstesejler i Horsens Lystbådehavn.
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Der følges op på dette, da det selvfølgelig ikke er gratis for gæstesejlere. Havnefogeden føler
at han er med i forhold til dette. Men tager information alvorligt. I nogle tilfælde har havnefogeden også lavet aftaler med folk der har besøgt havnen i længere perioder, ligesom det også
er tilfældet i forbindelse med større arrangementer.
_

_

Der blev stillet forslag om:
a. at der skulle udstedes en bøde, til gæster der ikke har betalt rettidigt. Dette åbner
lystbådehavnens regulativ ikke mulighed for i dens nuværende udformning.
b. At ansætte en ”hjælper” til kontrol gæster i havnen. Det ligger umiddelbart ikke lige for, og som min. skal det undersøges hvor stort omfanget af ”gratister” er.
Der opfordres til, at hvis folk i klubberne oplever snydere/”gratister” så bedes de kontakte
havnefogeden med info herom. Hanvefogeden forestår så den videre opfølgning. – dette vil
også være med til at afdække størrelsen på omfanget af disse tilfælde.

For gæstesejlere der har kun har opholdt sig ved den nye bro i inderhavnen er der i 2017 sæsonen ikke blevet opkrævet noget. Det skuldes at der kun har været mulighed for at ligge til,
men ellers ikke været nogle faciliteter opsat. Til sæsonen for 2018 vil broen og forholdene i
inderhavnen være helt færdige.

4. Pladsmærker fra Horsens Kommune, og konsekvens. (HMK)
Der er stadig folk der af den ene eller anden årsag ikke har pladsmærker påsat. I forhold til
tidligere drøftelser herom blev der igen talt om hvorledes at dette kan afhjælpes.
Vi prøver at henstille om det flere steder, bl.a. i forbindelse med udsendelse af brev til den
kommende sæson, på opslagstavlen, opslag i klubhusene, ved automaten, mm. Klubberne
bedes igen om, at nævne det overfor deres medlemmer.
Der blev også spurgt til om der kunne laves en form for ”mærke 2” til dem der skiftede båd
midt i sæsonen.
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5. Ordensreglement for rengøring, slibning og sandblæsning af både på Lystbådehavnen
Kommunen har modtaget henvendelser om at reglementet for lystbådehavnen ikke overholdes
omkring vedligeholdelse af både. Herunder at både slibes/sandblæses imens de ligger i vandet
– hvilket er forbudt. Det indskærpes overfor klubberne at der er bevågenhed omkring dette
ikke mindst i forbindelse med at der kommer flere og flere ”nye beboer” på havnen.

Allan referere til seneste Teknik og Miljø udvalgsmøde, hvor der fra politisk side er stor opmærksomhed på vinterpladserne, samt det rod der findes her. Det betyder også at der til foråret skal ryddes op i langt større omfang end hvad der har været de seneste år.
I henhold til reglementet skal alt være afmærket med ejeroplysninger. Udstyr/materiel der ikke
er mærket må derfor forventes fjernet.

6. Proces for ny vinteropbevaring
Byrådet har bevilliget 1,5 mill. til forundersøgelser af området på Endelavevej. Der er ikke
gjort nogen tanker om indretning eller krav til pladsen på nuværende tidspunkt.
Kommunen vil gerne stå for en ”studietur”, der afholdes sammen med de 5 klubber der anvender vinterpladserne. Der ligges op til at hver klub kan deltage med op til tre personer, samtidig forventes det at hver klub stiller med minimum én person. Liste for deltagere til turen
sendes til René. Kommunen vil herefter indkalde til møde om det videre forløb.
Klubberne opfordres til allerede nu, at overveje hvilken steder der kunne være spændende at
besøge.

7. Den nye servicekaj og slæbested
Planen siger at anlægsarbejdet skal være færdig 1 oktober.
Status er at leveringen af hammer ikke nås, hvorfor at anlægget kan anvendes fra 2 oktober
med ”små udfordringer”. Der bemærkes at det vil blive problematisk i forhold til fortøjning.
Det er fra kommunens side noteret, og der vurderes på hvorledes dette kan afhjælpes midlertidig.
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Optagning kan allerede nu foretages på ved ”Danafeed”. Efter ønske bestilles der skilte som
angiver hvor på arealet.

8. Fremtidig placering af ”tørsejlerne”. (HBH)
Der blev stillet spg. til hvor det er meningen af tørsejlerene skal placeres.
Det er planen at de placeres ved servicekajen på sigt, der er dog ikke plads her på nuværende
tidspunkt, hvorfor at vinterpladserne bruges som løsning på nuværende tidspunkt.

9. Samarbejdet på lystbådehavnen – eller mangel på samme (igen, igen) (HBH)
a. Der stilles undren fra HBH ved at Ole P. har udtalt i avisen at kommunen har kontakt til klubberne i og med at de ikke har snakket med Ole. Så hvem har Ole snakket med?
Der er ingen klubber der nævner at de skulle have snakket direkte med Ole.
Fra forvaltningens side gøres der opmærksom på at vi ikke kan stå på mål for hvad
politikerne udtaler sig om til diverse medier.
b. HBH savner udmeldinger om aftaler imellem enkelte klubber og forvaltningen. Fx
på valg af den nye krav der kan tage 10T hvorfor den størrelse?
Jesper oplyser at det har været samtaler med Sejlklubben i forhold til hvad det generelle behov.
I forhold til om det skulle være 5T eller 10T var merprisen minimal. Derfor besluttede forvaltningen at opsætte en kran på 10T.
c. Kranen bliver brugerbetalt, men det er ikke fastsat hvad et løft kommer til at koste
på nuværende tidspunkt. Indkøbet af kranen ligger under Havneprojektet, hvorfor
lystbådehavnen får en ny kran kvit og frit.
Det er tanken at der kan købes adgang til kranen som 1 løft, 10 løft eller årskort.
Prisen vil varier alt efter om det er løft over eller under 5T. For løft over 5T vil der
være en ”lås” på kranen da dette kræver certifikat.
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10. Vandspild på lystbådehavnen. (HBH)
Det oplyses at der har været et par vandrør der har været utætte over længere tid, uden de er
blevet udbedret.
Havnefogeden oplyser at han har været bevidst om det, men i første omgang vurderede at skaderne ikke var så store og derfor ville vente med at udbedre indtil man skulle kigge på opgaven med nye vandledninger på broerne. Skaderne har dog udviklet sig, hvorfor at den ene er
udbedret indenfor den sidste uges tid, mens den anden udbedres snarest.
Hvis der er nogle der oplever lignende fejl/mangler/skader opfordre havnefogeden til at han
kontaktes.

11. Næste møde
12. april 2018 kl. 17.00
Vært: HLB

12. Eventuelt
d. Fortov foran roklubben mangler vedligehold. Havnefogeden følger op på dette.

e. Der blev spurgt til om der var noget nyt omkring bølgeforholdene i det sydlige bassin. Det er der ikke på nuværende tidspunkt. Kommunen tager kontakt til Horsens
Havn vedr. forholdene.

/René
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