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Referat 

Møde med klubber om helhedsplan for Horsens Marina 2021.11.24. 

 

Mødested 

Mødelokale 3, Horsens Rådhus 

 

Deltagere 

 Claus Sørensen – Horsens Kajakklub. 

 Lars Bak – Horsens Roklub. 

 Flemming Andersen – Horsens Motorbådsklub. 

 Brian Vinjeborg - Horsens Bådeklub. 

 Ove Kehlet – Horsens Lystbådehavns Bådelaug 

 Svend Smedegaard – Horsens Sejlklub. 

 Bjarne Jørgensen – Nyboder I/S 

 Dan Hasløv - Hasløv & Kjærsgaard. 

 Jonas Bülow Wolffbrandt - Hasløv & Kjærsgaard. 

 Claus Lundgaard Karlsen – Trafik, Horsens Kommune. 

 Henrik Koch Rasmussen – Fritidskonsulent, Horsens Kommune 

 Peter Hermansen – Havnefoged, Horsens Kommune. 

 Randi Vuust Skall, Plan og By, Horsens Kommune. 

 Bo Vestergård – Plan og By, Horsens Kommune. 

 Rasmus Simonsen – Plan og By, Horsens Kommune. 

 

Mødets formål 

Hasløv & Kjærsgaard fremlagde en præsentation (vedlagt) af deres udkast til helhedsplan for 

Horsens Marina, som er udarbejdet på baggrund af workshoppen den 29. september og 

efterfølgende tilbagemeldinger fra deltagerne. I det følgende er klubbernes kommentarer og 

spørgsmål refereret. Svar fra rådgiver eller kommune er angivet i kursiv. 

 

Mødet startede med en introduktion om forudsætninger for helhedsplanen og mødets formål – 

at få reaktioner på de første udkast til helhedsplanen. Der blev vist en præsentation med 

eksempler på byliv, fremtidige muligheder og særlige udfordringer på Horsens Marina. Der 

skulle ikke træffes beslutninger på mødet. Præsentationen og de fremlagte udkast er 

vedhæftet. I det følgende er klubbernes umiddelbare reaktioner nedfældet. 

 

Horsens Kajakklub 

 Gulvareal er blevet mindre end fra forrige møde. Snak omkring hvad de ekstra 

kvadratmeter skulle bruges til, bygningen er designet efter bådenes dimensioner. 

Afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 Det er muligt at udvide mod nord hvis der skal udvides. Afklares i et detailprojekt for 

klubhuset. 

 Rulleporte frem for skydeporte. Afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 5 lag kajakker frem for 4. Afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 OK med parkering og affald syd for kanal. 

 

Horsens Bådeklub 

 Spørgsmål til hvad helhedsplanen gør ekstra for sejlere? Arealer sikres, og 

udvidelsesmuligheder fastlægges så I ved hvad I kan regne med i fremtiden. 

 Hvornår flyttes vinteropbevaring og hvornår afsættes der penge til helhedsplanen? 

Uvist, afhænger af byrådet. 
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 Bekymring for at der tegnes projekt, men at der ikke sættes penge af til det. Uvist, 

afhænger af byrådet. 

 

Horsens Roklub 

 Rum med port mod syd til kirkebåd. Afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 Areal foran roklub er 14,5 m hvor det er 16 m i eksisterende. Kun rulleporte kan gøre 

det muligt med denne løsning. Det er på seneste tegning vist at det kan lade sig gøre at 

skabe mere areal, men yderligere afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 Mener at der er rigelig plads på bagsiden. Bygninger kan godt rykke mere mod nord. 

Afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 Ok til stativer frem for på gulvareal. Afklares i et detailprojekt for klubhuset. 

 OK med parkering og affald syd for kanal.  

 

Horsens Sejlklub 

 Profil på promenade øst for klubhuset, er ubearbejdet. Der bør arbejdes med om 

bredden skal være ligesom eksisterende profil. Det kunne give mere areal til klubber at 

gøre promenaden smallere på østsiden. En smallere promenade øst for klubhuset er 

vist på nyeste tegning. Yderligere bearbejdning vil blive afklaret i en senere fase. 

 Fint projekt, godt med grønne arealer. 

 Vigtigt med adgang til affaldsrum.  

 Koter og klimasikring skal indtænkes i planlægningen. Kan være som hævet sti, 

gulvkote i nyt byggeri, eller en bagkant i eksempelvis kote 1,8 DWR90 som kan lukkes 

enkelte steder ved stormflod. Afklares i en kommende lokalplan. 

 Positivt med jolleisæt fra nord. 

 

Nyboder 

 Der er i dag døre på bagside af Nyboder hvor der er indtegnet parkering i dag. Det er 

ikke noget problem, men adgang skal sikres. Afklares i en kommende lokalplan. 

 Når de skal have både ind og ud af haller kan de komme til at blokere vejen i perioder, 

og har brug for et bredt vejprofil, gerne uden kantsten eller andet. Afklares i en 

kommende lokalplan. 

 Haller er 5x12 m stykket og de fleste benyttes til at opbevare både i. Når de skal ind og 

ud kan vognikke svinge særlig kraftig og der skal være godt med areal foran. Kan 

afklares i en kommende lokalplan. 

 

Generelt 

 Affald og miljøstation skal placeres. Placering skal være i nærhed til servicebygning og 

klubber. Placeringen fastlægges i en senere proces.  

 Klubber vil gerne inddrages tidligt og se forslag til lokalplan udover den normale høring. 

 Plads til udviklingsmuligheder og klubber i fremtiden. 

 Funktion på kontraklapper i kloakker fungerer ikke, skal undersøges. Trafik undersøger. 

 Snak om broer og tanker herom med renovering. At vende de nordlige broer og placere 

den nye estakadevæg længere mod øst er ønsket, og det er det der arbejdes på. 

Realisering af projektet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, samt at økonomien er på 

plads. 

 Arealer til stævnepladser og parkering er ok. 

 

Bilag 

 

Præsentation 


