
Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg” 
 

 d.2.9.2013 

 
Til stede: 

Benny Carlsen, Helsingør Havne  
Kim Christian Dragstrup (H.A.S Sejl) 
Flemming Schweer (DSRS)  

Jens Hartmann (Erhvervsfiskere) 
Klaus Øhlers (Fiskelaug) 

Per Andersen (Motor)  
Ole Elleskov (Motor) 
John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder) 

Jørn Chemnitz (strandjagtforeningen) 
Poul Jensen (Søspejderne) 

Frederik Bülow (frederikke@nypost.dk)   
Dan B. Hasløv (Hasløv & Kjærsgaard)  

  

   
Ikke deltagende: 

Aquanaut Dykkerklub, ikke havne-relaterede virksomheder, fritidsfiskerne, 
kajakklubben. 

 

  
Referent:  

Lise Mørk (Havnekontoret) 
 
 

                 
 

 
1. Detailplanlægning i Nordre inderhavn 

 

Benny byder velkommen og giver ordet videre til Dan Hasløv, som skal 
fortælle om detailplanlægningen i nordre inderhavn. 

Referat fra dette er blevet sendt på mail til brugerne, men er også 
vedhæftet her. 

 
 

2. Evaluering af Nordhavnens dag 

(inspiration til Havnens dag Havnefest i Køge) 
 

Frederik lægger ud med, at dagen var rimelig, men ikke god nok. At 
planlægningen skal starte straks i det nye år. Der manglede noget til 
familier med børn. Man kunne for eksempel udvide markedet med ting til 

børn.  
 

Der nævnes rundt om bordet, at der kunne være klappedam med fisk eller 
krabber, som der findes i andre havne.  
 

Der er et forslag om, at lave en sandskulptur festival. 
 

John Sørensen syntes, at det var en god dag og et perfekt initiativ. 
 
Frederik spørger, om det er nødvendigt, at det er samme dag som 

fregatskydning og Per svarer, at det helt til en start, var et samarbejde 
med Havnen, og at det er et fælles arrangement. 

 
 
 

http://www.koegekyst.dk/media/117799/s_ndre_havnedag_program_2013.pdf


 
 
 

Per spørger, hvem der skal betale og hvem der skal stå med risici, hvortil 
Benny svarer, at Havnen meget gerne giver penge til arrangementet og 

at det er ALLE klubber og butikker på havnen der repræsenteres og 
involveres.  
Som eksempel nævnes Køge Havnefest og i det hele taget fester på andre 

havne.  
Alle skal trække samme vej for at skabe mere liv til vores havn, men er 

man villige til at lægge arbejde i det? 
Måske skal det maritime loppemarked være større.  
Skal der være ikke Havnerelateret loppemarked? 

Der kan arrangeres korte ture med lystfiskerbåde? 
En smakkesejlads? 

 
Frederik fortæller om den nye forening, Havnens Fremme. 
Idéen er fra Hornbæk Havn. Deres forening står for alle arrangementer på 

havnen.  
Foreningen skal baseres på frivillig arbejdskraft, med folk, der er indstillet 

på at gøre en masse for at profilere og få tilført mere liv til Havnen. De har 
allerede en masse idéer i foreningen, som de nu skal til at se på.   
Desuden ønsker Frederik, at datoen for Nordhavnens Dag skal lægges fast 

inden jul. 
 

Poul ser gerne, at der bliver lagt arrangementer over flere dage. 
 
Kim mener, at det er svært at få folk fra byen ned til Havnen. I forhold til 

andre byer, hvor der kun er havnen, har Helsingør en del at byde på oppe 
i byen.  

 
John tror heller ikke, at man kan koble Byen og Havnen sammen f.eks. i 
forbindelse med Grønne Dage og Kulturnat. Dem i byen er ikke 

interesserede i, at folk forsvinder fra deres arrangementer i gaderne, for 
at gå ned til Havnen. 

 
 

Der arbejdes videre på de forskellige idéer og det tages op igen til næste 
møde. 

 

 
3. Dato for næste møde  

 
Torsdag den 7.11.2013 kl. 18.00 
 

 
4. Eventuelt 

 
Intet 

 

 
Efter mødet takkede BCA for et godt møde og havnen var vært ved et 

stykke mad. 
 

Lise Mørk 

Referent   


