Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg” 4.4.2017
Til stede:

Jesper Schrøder (Helsingør Havne)
Jan Christensen (Helsingør Havne)
Jesper Steenberg (Helsingør Havne)
Per Andersen (H.A.S. Motor)
Jan Madsen (H.A.S. Sejl)
Kim Schroeder (Dykkerklubben Aquanaut)
Flemming Schweer (DSRS)
John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder)
Carsten Nielsen (Erhvervsfiskere)
Peter Jonassen (Fiskelaug)
Frank (Fiskelaug)
Inga Strodl (Ålsgårde Søspejdere)
Søren Jakobsen (Skånsomt Kystfiskeri)

Ikke deltagende:

Peter Bo Larsen (Kajakklubben)
Jens Peder Jeppesen (Øresundsakvariet)
Anders Drachmann/Peter Secher (Ikke Havnerelateret)

Referent:

Lise Mørk (Havnekontoret)

1. Orientering om Havnens Økonomi
Det er Jesper Schrøders (JSC) første Brugermøde og han byder velkommen til mødet,
som han har glædet sig til.
Han lægger ud med at fortælle, at Havnens økonomi er meget stram og vi er i gang
med at rette op på den. Nye investeringer vil blive holdt på et minimum og han kan
derfor ikke love guld og grønne skove.
Aktiviteter på Havnen skal være brugerdrevet og vil ikke blive betalt af Havnen.
Der arbejdes i øjeblikket på at få lejet bygning 2C ud og der har været flere
interesserede.
Øresundsakvariet og Havnen har søgt fondsmidler til vandlaboratorium og fået 3
millioner kr. og der er søgt 1 million i byrådet til at håndtere jord bearbejdning.
Det vil blive et stort trækplaster især for skoleklasser fra nær og fjern.
Øresundsakvariet skal selv stå for driften.
Havnen har søgt midler til istandsættelse af bygningen 2C, da det er nødvendigt for at
kunne leje det ud.
En brugergruppe (Vinterbaderne) har søgt midler til en sauna og et omklædningsrum.
Vi vil også arbejde på at få lavet en miljømæssig ansvarlig vaskeplads til bådene.
Broen på langebro
2. Havnens dag/Vild med Vand
Jan Christensen (JHC) siger, at der, som der plejer, vil være maritimt loppemarked.
Klubberne skal melde ind senest 20.4.2017, hvilke aktiviteter de vil arrangere. Det er
muligt at søge penge hos Vild med Vand.
Inga Strodl siger at de gerne vil lave fiskedam og sejllads med Svendborgjollerne i
Kulturhavnen. (JHC) ved ikke om det er muligt, da der har været Sejl til Koncert
aftenen før, så der er sikkert meget trafik derovre. Det kan eventuelt blive foran
Ravelinen.

Fiskelauget vil lave røgede sild på dagen, fortæller Peter Jonassen.
Kim Schroeder vil gerne vide om Nordhavnsvej bliver spærret af, da der sidste år var
mange biler.
JSC og JHC får lavet en trafikplan.
Inga efterspørger aktiviteter på Strandpromenaden, hvorefter Jan Madsen siger at
Sejklubben vil være på det område.
Per Andersen siger, at det er deres plan at sejle vederlagsfrit med borgerne, og at der
vil være musik med Malenes Knejpeband.
Carsten vil prøve at arrangere noget med Helsingørs førstehold (fodbold).
Enighed om at jo bedre et program der bliver sat sammen, jo flere gæster kommer
der.
3. Søsætning af både 1.4.-1.6
Vi har problemer med, at folk vil have deres både i vandet inden det er muligt for
vognen at komme til deres båd. Personalet har informeret ved optagning, at når man
er kommet først op, kommer man sidst ned, hvilket tilsyneladende blev accepteret.
Der prøves selvfølgelig så vidt muligt at efterkomme ønsker, men det er ikke en
mulighed at flytte andre både for at komme ind til en bestemt båd.
Derudover er det et stort problem med manglende respekt for skiltningen når vognen
kører i optagerområdet.
NÅR OPTAGERVOGNEN ER I FUNKTION, ER DET IKKE TILLADT AT KØRE/PARKERE I
DENS ARBEJDSOMRÅDE.
4. Renovering af P-pladser, Strandpromenaden og Nordhavnsvej
Der er blevet renoveret og der vil blive lagt slidlag og asfalt fra 1. til 18. juni 2017.
Der laves p-zone på Nordhavnsvej. En del af vejen, ved Havnekontoret, vil blive 1/2
times zone og resten af vejen lidt længere parkeringstid. Vi ved ikke endnu, hvordan
det nøjagtigt bliver.
Peter Jonassen ønsker at få afmærkning til cykel og knallert parkering og
cykelstativer.
JHC vil snakke med centeret, der styrer projektet.
5. Arrangementer på begge Havne
JHC nævner Kronborgstafetten, 1. juni, som har rute på Havnens område.
18. juni er der Ironman, hvor der er spærret fra Nordhavnen til krydset ved
Kronborgvej (danserindebrønden). Der vil være spærret fra tidlig morgen til sen aften.
Carsten tilføjer, at han synes vi alle skal være glade for sådan et stort arrangement i
Helsingør.
19. august er der Sundtoldsmarked på Kongekajen
3. september er der Nordhavnen går i Fisk (Fiskens dag)
Per Andersen nævner, at deres Fregatskydning formentlig bliver i august
6. Status på HAS punkter fra sidste møde/HAS
Der er stadig en voldsom trafik på den nye promenade. Der bliver foreslået skiltning,
store skraldespande eller kantsten.
Vi prøver at løse det.
JSC viser et eksempel på den vogn, havnen vil indkøbe til at transportere ting til
båden i.

Vedrørende grillpladser, har Havnen nogen grill, der kan renoveres og sættes op.
På jollebeddingen er der lavet en arkitektfejl, så vi har en udfordring i at få det lavet.
Skovshoved Havn har samme problem, og de rammer en ny spuns. Det har vi ikke
råd til pt. Løsningsforslag: Vi sparer sammen til det.
Der er sat kæde på ved trailerparkeringen, men det har ikke hjulpet, da folk så bare
kører ad promenaden.
Det er IKKE en gratis rampe, så der må spærres yderligere af.
En kran er stadig et stort ønske fra sejlklubben. JSC vil tage dialogen med
Kulturarvsstyrelsen.
Hvad kan de leve med?
Hvad koster det så, hvis det er en mulighed
Tagrende på masteskuret er stadig på huskelisten.
JHC fortæller, at der er gang i mangelarbejder. Betonen der er revnet på bro 6 er i
gang med at blive lavet og forventes færdigt ultimo april.
7. Renseskur/ Fiskelaug
Peter spørger til renseskur på havnen. Eventuelt ved det gamle ophalersted, og JHC
siger, at det stadig er på ønskelisten.
Peter foreslår at de eventuelt selv laver det, mod at få materialer til det. Det bliver
modtaget positivt og
8. Dato for næste møde
Primo september. Havnen kommer med et forslag.
9. Eventuelt
Carsten vil gerne vide hvor langt projektet med Havnerundfart er. JSC svarer at det er
i økonomiudvalget og er under projektet Maritime Turisme.
Carsten fortæller at erhvervsfiskerne er i krise på grund af kvoter, så det vil være
godt for dem med Havnerundfart.
Inga spørger om de må sætte et banner op ved deres to pladser på bro 20, hvortil
JSC svarer, at så længe det ikke er et konkret forslag, må han sige nej.
Inga har hørt, at man kan låne en følgebåd/gummibåd af Havnen. Jesper Steenberg
svarer, at det har vi ikke, men Flemming Schweer fra søredning siger, at de måske
kan hjælpe.
John Sørensen mener at arealet ved bygning 2 C, både græs og asfalt, er ved at
udvikle sig til parkeringsområde. JSC siger, at det vil der hurtigst muligt blive gjort
noget ved.
Kim beder om at få fortøjringsringene på broerne 18 og 19 højere op.
JHC vil se på det.
Kim siger at de nye rød/grøn skilte bliver ødelagt og forsvinder, hvilket vi også vil se
på.

Carsten fortæller, hvor godt det er med redningsmidlerne på Helsingør Havn og har en
solstråle historie fra en tidlig morgen, hvor det var glat. En mand af en pæn størrelse
var faldet i vandet. Carstens bedstemand hopper i og får ham op med hjælp af
redningskransen. Han er nu indstillet til en redningspris.
Søren meddeler at de ikke kan deltage i Havnens Dag, da der er jubilæum i Ålsgårde
Surf og Sejl klub samme dag.
Hos Ålsgårde Søspejdere er der den 7.10.2017 80 års jubilæum, fortæller Inga.
JHC slutter med at sige, at man også kan lave arrangementer udover Havnens Dag og
søge midler til det.
Efter mødet takkede Jesper for et godt møde og havnen var vært ved et stykke mad.
Lise Mørk
Referent

