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Rundvisning

:

Vi mødes foran Havne Service kl. 16.00 til rundvisning på Byggeplads på
Havnen inden SU-mødet – Husk overtøj iht. vejrudsigten.

DAGSORDEN
1. Kommentarer til ref. fra sidste møde.
2. Indlæg ved Turistdirektør Helle Berthold Rosenberg
3. Havnefogeden informerer
4. Wi-FI problemer på havnen. (HBH)
Utilfredsstillende for alle parter – ikke mindst gæstesejlerne.
Hvilke planer foreligger desangående?
5. Tankanlægget. (HBH)
Det er nødvendigt med mere stabilitet.
For ofte ude af drift. Indholdet? Biodiesel/marinediesel? A.h.t. forebyggelse af diesepest.
6. Sidste nyt vedr. udvidelser på havnen. (HBH)
7. Pladsmandsordningen fremover. (HBH)
Er tiden inde til fastansættelse af personale?
8. Servicekajens fremtid. (HBH)
Færdig hvornår?
9. P-forholdene bliver gradvist forringet. (HBH)
Der er for få! Hvordan tænkes dette løst?
10. Højvandssikringen mangelfuld. (HBH)
Bør forbedres – evt. via en vold ved fiskerihavnen. Er der planer desangående?
11. Opfølgning, punkt 3 fra mødet i efteråret: ”Tømning af tanke for ”fastliggere” i vinterhalvåret”
(HSH)
12. Autocamper p-pladser
13. Nyt navn for Lystbådehavnen
14. Nyt logo for Lystbådehavnen
15. Næste møde
16. Eventuelt
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DAGSORDEN
1.
Kommentarer til ref. fra sidste møde
Supplering:
Ingen bemærkninger

2.

Indlæg ved Turistdirektør Helle Berthold Rosenberg

Helle var forbi med et oplæg om hvorledes de ser på byen/området i forhold til at formidle
hvad der er af muligheder/gøre det attraktivt for turister at tage ophold her i området.

3.

Havnefogeden informerer:
a. Renovering af servicebygning er i fuld gang, forventes færdig i uge 20. I forbindelse med
renoveringen inddrages det ene af de to offentlige toiletter til vaskerum.
b. Montering af ”pullerter” på de broer der er i gang er ved at være færdiggjort.
c. VVS arbejde på flere broer er i gang.
d. Uddybning ved, kajak-, ro- og jollebro – er igangsat, i den forbindelse er det nødvendigt at
få foretaget nye prøver, resultatet af disse afventes pt.
e. Mastekranen er serviceret – Det skal undersøges om der skal mærkning på den.
f. Udlejning af pladser: Ca. 98% er udlejet – betaling for den kommende sæson, der mangler
ca. 18 brugere på nuværende tidspunkt.
g. Der skal ske en bedre oprydning på vinterpladserne – derfor udleveres der til denne sæson
2 * pladsmærker, således at man kan mærke sit stativ.

4.

Wi-FI problemer på havnen

Der er stadig ønske om bedre internet dækning på havneområdet.
Der er ikke gjort noget fra klubbernes side i forhold til det aftalte på SU-mødet i efteråret
2015.
Havnefogeden prøver at tage fat om udfordringen og se på hvad der er af muligheder og økonomien hertil.
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Tankanlægget

Standeren ”falder for ofte ud”, hvilket er et problem. Dette skyldes den trådløse forbindelse
for betalings tjeneste. Der arbejdes på en fast/kablet forbindelse, der tænkes etableret i forbindelse med andet arbejde i området.
I forhold til Brændstoffet: Dette er Off-Road Diesel, Egenskaberne er vedlagt i bilag.

6.

Sidste nyt vedr. udvidelser på havnen

Ansøgningen for havneøen er sendt til kystdirektoratet.
Vinterpladserne kan bruges de kommende 2 sæsoner som planerne ser ud pt. Orbicon er hyret
til at hjælpe med etableringen af den nye vinterplads.
Byggeriet på Havnefronten starter snart op på den næste etape.
Vej og broarbejde ved på vestsiden af STARK er i gang.

7.

Pladsmandsordningen fremover

Sejlklubben har problemer med at stille med pladsmænd til vinterpladserne._____________
Havnefogeden følger op på dette med Sejlklubben og de øvrige pladsmand.

Såfremt at det ender med at opgaven kommer til at ligge under havnefogden vil det 100% være ham der styre placeringen af bådene, således må klubberne forvente at både ikke længere
opstilles efter klubbernes tilhørsforhold. Dette vil også betyde at vi skal have opdateret reglementet for lystbådehavnen.

8.

Servicekajens fremtid

Nedrivningen af Højbygning afventer. Den bruges Pt til at bukke jern i.
Den fjernes tidligst når dette arbejde er afsluttet.

Der opleves nogle gange lidt kaos af parkerede biler ved slæbestedet. Det aftales at det vil
være gavnligt med opsætningen af skiltede forbud, så folk husker at fjerne sig efter isættelse
af båd.
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P-forholdene bliver gradvist forringet

Med de flere beboere der flytter til havnen i forbindelse med at bygningerne bliver færdiggjort, gør at der parkeres mere rundt omkring på vejene.
Hvis der skal laves restriktioner vil disse jo også komme til at gælde havnens brugere når der
er tale om offentlige vejarealer.
Punktet holdes under observation fremadrettet.

10.

Højvandssikringen mangelfuld

Det aftales at der undersøges om det er muligt at lave en ”dæmning”/vold imellem det nye
byggeri og det hævede græsareal ved klubberne.
Dette vil dog ikke alene sikre mod højvande/oversvømmelse, men kun være med til at forsinke vandmasserne.

11.

Opfølgning på punkt 3 fra mødet i efteråret: ”Tømning af tanke for ”fastliggere” i
vinterhalvåret”

Det er konstateret at der stadig er problemer med at fastliggere tømmer deres tanke i havnebassinet.
Derfor vil der fra den kommende vintersæson blive indført plombering som aftalt/drøftet på
mødet i efteråret 2018. Der vil efter sommerferien blive sendt et brev ud vedr. dette til dem
der er fastliggere, således at de har mulighed for at få klargjort deres båd.

Antal af fastliggere er i den høje ende i øjeblikket. På sigt er ønske at komme ned imellem 15
og 20 både. Der er i denne forbindelse ingen der bliver ”opsagt”, reduceringen vil ske ved
”naturlig” afgang/bortflytning.

12.

Autocamper p-pladser

Der er spekuleret i at forbedre forholdene for autocampere ved at få dem tættere på vandet.
Tankerne går på at legepladsen muligvis kunne flyttes og så lave pladser på dette sted. Det er
ikke endeligt fastlagt noget, derfor er der heller ikke nogen tidsplan for dette på nuværende
tidspunkt.
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Efter mødet var der løs snak enkelte personer imellem, om at det måske også kunne være en
mulighed at bruge noget af græsarealet (nærmest grusparkeringspladsen) imellem blå og
grøn klub. Hvis dette bliver aktuelt tager HK fat i de to klubber herom.

13.

Nyt navn for Lystbådehavnen

Der var ingen der havde bemærkninger til navneændring. Vi arbejder dermed videre i forhold
til at ændre navnet til ”Horsens Marina”. Det bemærkes at folk/brugere nok stadig vil kalde
det lystbådehavnen i daglig tale.

14.

Nyt logo for Lystbådehavnen

Der var ingen der havde bemærkninger til ændringen. Vi arbejder dermed videre i forhold til
dette.

15.

Næste møde

12 september kl. 17.00
Vært: Horsens Kommune – sted meldes ud senere.

16.

Eventuelt
a. Bølger i havnen: Der skal mere dokumentation til inden Horsens Havn kontaktes i
forhold til formuleringen i A1´s vurdering af forhold. Dette afleveres til havnefogeden.
b. Husk ”Vild Med Vand” det er i år den 25 maj. Dette er også en opfordring til klubberne om at gøre lidt denne dag.
c. Der blev forespurgt til om der kan laves/forbeholdes ”sidepladser” for lettere båd adgang for ældre/handicappede sejlere.

/René

