H O R S E N S

K O M M U N E

Samarbejdsudvalget Horsens Lystbådehavn
Dagsorden med beslutninger
Mødested

:

Kajakklubben

Mødetidspunkt

:

21. september 2016 kl. 17.00

Fraværende

:

Horsens Roklub

DAGSORDEN
1. Kommentarer til ref. fra sidste møde.
2. Vi har inviteret Jesper Gemmer til at komme forbi, for at fortælle lidt om planerne for udviklingen
havneområdet.
3. Havnefogeden informerer
a) Uddybning af havnen
b) Vinterpladserne
c) Pladsmærker afhentes opfordring/indskærpning
4. Toilet og baderum i servicebygningen. (HMK)
5. Dieselpriser på tankanlægget. (HMK)
6. Fortøjningsmuligheder i fremtiden. Vandrørene er flere steder alvorligt angrebet af rust. (HBH)
7. Er der en overordnet plan for vedligeholdelsen af lystbådehavnen? Den forfalder lige nu! (HBH)
8. Er der behov for et “under- udvalg” i SU med særlig interesse for og kendskab til lystbådehavnen?
(HBH)
9. Er der nyt om servicekaj, slæbested og mastekran? (HBH)
10. Har HSH stadig et antal gratis liggepladser – og hvor mange? (HBH)
11. Både med mast skal vel stadig placeres som aftalt? Er der evt. en konsekvens, hvis ikke det sker?
(HBH)
12. Næste møde
13. Eventuelt
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DAGSORDEN
1. Kommentarer til ref. fra sidste møde
Bemærkninger:
Der blev ved forårsmødet snakket om brodæk og eftersømning af disse, hvilket der endnu
ikke er gennemført på alle broer. Havnefogeden er opmærksom på det.

2. Plan for udvikling af havnen v. Jesper Gemmer
Bemærkninger:
Jesper blev desværre af private årsager forhindret i at deltage ved mødet, hvilket var skuffende for de forskellige klubber. Allan fortalte kort om rammelokalplan der er planlagt at skulle
forelægges for politikerne i november. Vedr. placering af servicekaj og slæbested, forventes
det placeret vest for Havneservice. Vedr. vinterpladserne blev der henvist til budgetforliget
hvoraf det fremgår at disse flyttes til et nyt område med adgang fra Endelavevej.
Jesper Gemmer vil hurtigst muligt indkalde til et møde grundet sit fravær. (Jesper har siden
mødet udsendt en indkaldelse til dette).

3. Havnefogeden informerer
Beslutning:
a. Uddybning: Vinter 2016/2017 vil uddybning i det nordlige bassin (nord for passagen) blive foretaget. Der er allerede på nuværende tidspunkt søgt tilladelse til det
øvrige af lystbådehavnen, men her har vi endnu ikke modtaget en tilladelse.

b. Vinterpladserne: Havnefogeden snakker med pladsmændene for at få kabalen til at
gå. Der er flere både i havnen end sidste år, hvorfor det igen i år vil blive nødvendigt med fordeling af pladser klubberne imellem.

c. Havnefogeden opfordrer klubberne til at bemærke i deres klubblade at man skal
huske at hente pladsnumrene på havnefogedens kontor.

d. Kloarkpumpe til tømning af holdingstanke, er klar til brug, står i lille skur ved
autocamperpladsen
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e. Der skulle nu være fundet en løsning så det fremad vil være muligt at betale pladsafgiften via PBS.

f. Havnefogeden har fået mulighed for at modtage betalinger via mobilepay på
kontoret

4. Toilet og baderum i servicebygningen
Bemærkninger:
Toiletterne både offentlige og de ”aflåste” har ikke været specielt godt rengjort over sommeren. Det er også et problem efter stævner eller større arrangementer.
Efter rengøring er rummene meget våde.
Der tages kontakt til rengøringsfolkene.

5. Dieselpriser
Bemærkninger:
Der blev igen stillet spørgsmål til hvorfor prisen ligger så høj og at den har lagt på et fast beløb rigtig længe. Det blev nævnt at i Hilmar´s tid som havnefoged blev prisen justeret i forhold til seneste indkøbte pris. Det nævnes at den høje pris betyder at flere planlægger efter at
tanke andre steder hvor prisen er lavere.
I dag bliver tankbilen automatisk bestilt via en måler i tanken, således er der ikke samme manuelle opfølgning.
Der kigges på muligheden for prisjustering. Det skal her nævnes at hvis der isoleret set KUN
kigges på indkøbspris/salgspris og serviceudgifter for indeværende år, så har der været et
overskud på ca. 11.000 kr. (i beløbet er der ikke taget højde for tank indhold ved årsskiftet
samt ved datoen for udtrækket, hvilket selvfølgelig har en betydning.)

6 og 7. Fortøjningsmuligheder i fremtiden/vedligeholdelse af havnen
Bemærkninger:
Der blev drøftet om der er en større vedligeholdelsesplan for lystbådehavnen, bl.a. fortøjningsmulighederne mod broerne, som er besværlige specielt for gæstesejlere.
Der er ikke nogen 100% fast plan, grundet vi står lidt i et vadested i forhold til hvordan havnen kommer til at se ud i fremtiden. Der fokuseres derfor på at bruge de økonomiske resurser
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på ting som ikke vil være spildt. Bl.a. derfor er det valgt at der bruges penge på sten i 2015 og
den kommende uddybning her i 2016.
Vedr. forankring så er HK opmærksomme på at vandrørene flere steder har set bedre dage…
Havnefogeden havde et eksempel på et alternativ til forankring med, det samme havde Claus
(Havneservice). Derudover blev en ”ring-løsning” også drøftet, denne blev fravalgt grundet
risiko for larm, og den også kan slide tovværket alt efter hvordan man fortøjrer båden. Der var
enighed om at man skulle arbejde videre med løsningen fra Claus. Der kigges på økonomien i
dette, da der skal indkøbes et ”pænt” antal for at kunne få dem til en favorabel pris.
Det tænkes over tid at etablere ny vandforsyning på broerne, således at der ikke kastes mange
flere penge i de gamle vandrør, det vil bliver en løbende proces i forhold til hvor vandrørene
er ringest. I den forbindelse indgår vandhaner og ”slangeholdere” også. Det forventes at der i
forbindelse med renovering af de ting vel ske en reduktion i antallet på broerne.

Det aftales at vi på fremtidige møder kunne have et fast punkt med omkring vedligeholdelse.

8. Er der behov for et “under- udvalg” i SU
Bemærkninger:
Muligheden for et underudvalg blev drøftet, men da det var de samme repræsentanter som ved
SU, aftales det at der ikke laves et underudvalg.
Det aftales at deltager som ikke nødvendigvis har interesse i alle punkter i dagsordenen får de
punkter der er interessante for dem rykket frem.

9. Er der nyt om servicekaj, slæbested og mastekran
Bemærkninger:
Ja, det var der – nævnt under punkt 2.
Vedr. Mastekran, så er der ingen planer for denne – afventer udviklingen
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10.Har HSH stadig et antal gratis liggepladser – og hvor mange?
Bemærkninger:
Ja, HSH har op til 10 pladser, som stilles til rådighed for skolebåde og følgebådene (Vitus og
damjollen). Pt. bruger HSH 7 pladser. Pladser, der ikke bruges, indgår i havnefogedens udlejningspulje, og udlejes på almindelige vilkår.
Der er ikke nogen private både, som ligger på fripladser.

11. Vinterplads, både med mast
Bemærkninger:
Både med mast må kun opstilles på vinterpladserne vest for Frederik Winthers Vej. Pladsmændene aftaler i samarbejde med havnefogeden hvor de placeres, så de står samlet i områderne tiltænkt de forskellige klubber.

12. Næste møde
Bemærkninger:
Torsdag den 6/4 2017 hos Roklubben.

13. Eventuelt
Bemærkninger:
a) Pontonbro hælder en del, havnefogeden kigger på hvad der kan gøres.

b) Støv på sydhavnen.
Det er aftalt at Erhvervs Havnen skal vande i forbindelse med støvende arbejde.
Allan vil kontakte den nye havnechef Claus Holm som opfølgning her på.
I samme forbindelse vil Allan nævne om der er nogle tanker om de tidligere afholdte dialogmøder. Også i forhold til om Claus er bevidst om dem.

c) Jettski, ligesom på mødet i foråret blev det drøftet hvilke vilkår jettski må færdes
på. Da der ikke er et problem pt. tages punktet op igen – hvis det bliver et problem.

/René
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