Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg”
Den 7.11.2013
Til stede:
Benny Carlsen (Helsingør Havne)
Jan Hjort Christensen (Helsingør Havne)
Flemming Schweer (DSRS)
Tony Børgesen (DSRS)
Klaus Øhlers (Fiskelaug)
Jørn Chemnitz (strandjagtforeningen)
Kim Andersen (fritidsfiskerne)
Ole Elleskov (Motor)
Kim Dragstrup (H.A.S Sejl)
Jens Hartmann (Erhvervsfiskere)
John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder)
Poul Jensen (Søspejderne)
Frederik Bülow (Havnens Fremme)
Jesper Bloch Jespersen (EF Nordlyset)
Ikke deltagende:
Aquanaut Dykkerklub, ikke havne-relaterede virksomheder, kajakklubben.
Referent:

Lise Mørk (Havnekontoret)
1+2. Redegørelse Bølgeskærm og plankedæk
Benny byder velkommen og viser på overhead de forskellige tegninger for
arbejdet med bølgeskærm og plankedæk i Søndre yderhavn.
Bølgeskærmen er næsten færdig og plankedækket mellem bro 19 og 20 er
færdigt.
3. Genhusning (Søndre Yderhavn) af både fra Nordre inderhavn
En del både fra Nordre Inderhavn skal under renoveringen genhuses i
Søndre Yderhavn.
Alle broer i Nordre Inderhavn bliver fjernet og der laves nye flydebroer. På
hele bro 6 skal der rammes en ny spuns der tætnes med en membran.
Hele inderhavnen uddybes til minimum 2,5 meter.
Hvor det kan lade sig gøre genanvendes oprenset materiale.
På Søndre Yderhavn oprettes 25-30 nye jollepladser (Kategori A) og
pladslejere fra bro 6-11, vil blive tilbudt disse pladser.
4. Skure
Der bliver bygget 16 nye skure på de nye plankedæk mellem bro 18 og
20. De 12 f dem, er til vores brugere og de 4 skal tilsammen udgøre en
toilet/bad bygning. Benny vil arbejde for, at det bliver en isoleret bygning
med varme til vinterbrug.

5. Rejsning – nyt tag på DSRS container
Der vil blive lavet tag på den container, der står op til skuret. Taget vil få
samme rejsning, som det, der i forvejen er på det eksisterende skur.
6. Trafikplan Søndre mole
Benny fremlagde ny trafikplan for søndre mole som skal endelig
godkendes i Teknisk udvalg i januar/februar 2014.
Den gamle stejleplads nedlægges og udformes til P-plads, bådopbevaring
og eventuelt tilsalgsbåde.
7. Trafik Strandpromenaden, John Sørensen

John Sørensen og Jesper Bloch Jespersen begrundede forslaget til
en samlet indsigelse og der var enighed om, at Havnekontoret
skulle afsende følgende indsigelse senest tirsdag den 12.11.2013.
Medio september barslede kommunen med ny lokalplan, der
omhandler Kronborg Strandby. Det er 160 boliger, der skal bygges
på ”Tretorngrunden” ved gummistranden. Det er næsten dobbelt så
mange boliger som oprindeligt planlagt.
Adgangsvejen hertil skal være via Strandpromenaden, hvilket
betyder, at der vil komme 3-400 gennemkørsler dagligt.
Der er lagt an til 1 parkeringsplads pr. bolig, hvilket ikke er
realistisk, da de fleste med stor sandsynlighed vil have 2 biler.
Banestyrelsen vil ikke have flere overkørsler ved jernbanen. Det vil
sige at Nordhavnen kommer til at blive rigtigt meget belastet af
kørende trafik.
Der skal bygges i mange etaper over lang tid, hvilket vil give meget
anlægstrafik over en lang periode, flere år.
Der er enighed i Nordhavnens brugerudvalg om, at havnen skal
bevares som havn og være et fredeligt og fremkommeligt rekreativt
område.
Helsingør Kommune har tidligere afholdt møde med EF
Nordlysvænget og Ejerforening Havnen, men kommunen kunne ikke
give nogen begrundelse for, hvorfor der ikke kan etableres endnu
en adgangsvej til Tretorngrunden via Campingvej?
Niels B. Jespersen fra EF Nordlyset foreslår en parkeringskælder
under jernbanen.
Brugerudvalget vedtog i enighed, at der bør gøres indsigelse imod
lokalplanen således:
At Nordhavnen bør bevares som rekreativt område og ikke bør blive
belastet af mere gennemkørende trafik.
At der tillige etableres en tilkørsel via Campingvej.

8. Stativer – Havnens og private
Som skrevet i ALLE kontrakter og lejeændringer siden 2008, kan man ikke
opbevare stativer, bukke og trailere på Havnens område om sommeren.
Fra 1.6.2014 gælder det alle pladslejere.
Man er velkommen til at have sin båd stående på eget stativ om vinteren,
men det SKAL fjernes fra havnen område om sommeren.
9. Lystfiskerskibe
Elida skibe, Sværd, Findus og Hjalmar ligger i Helsingør Havn.
Det aftales, at der skal sættes tape på den nederste del af den
galvaniserede trappe, så der ikke er glat. Herudover forlænges
gelænderet.
Yderligere er der helt mørkt på området. Jan sætter gang i, at der sættes
en form for lys op til at oplyse landgange.
Desuden skal der om vinteren sættes et saltkar op, lig dem, der er på
Nordhavnen.
10. Bådoptagning. Jens Hartmann
Jens fortæller, at der har været rigtig god kommunikation mellem
lystfiskere og havnens personale i forbindelse med bådoptagning. Havnens
personale har især været gode til at fortælle folk, hvorfor der var
afspærret og herefter henvise til alternative parkeringspladser.
John Sørensen tilføjer, at han er glad for optagning og stativer. Samtidig
nævner han, at han har set nogle både, der står på land med rulleforsejl
på. De skal tages af, så der ikke sker uheld ved eventuelt blæse/storm
vejr.
11. Storm 28.10.2013
3 både væltede under stormen inde på gruspladsen.
Skaderne er meldt til havnens forsikring, da det umiddelbart ser ud til, at
det er havnens stativ, der har givet efter og båden ikke har været sat
rigtigt af havnens personale.
12. Havnenes dage
Havnens Fremme (HF) har planlagt Havnenes Dage i 2014 til 16/17.
august. HF vil gerne have, at der skal være en sammenhæng mellem
Havnene og foreslår, at der på Helsingør Havn (Værftspladsen) laves stort
kræmmermarked, evt. også børnekræmmermarked. På Nordhavnen skal
det som de andre år, være Maritimt loppemarked, meget gerne udvidet.
Der er planer om en scene med underholdning hele dagen og musik om
aftenen.
Der skal søges i Kulturhavnens sekretariat, hvis man har planer om at
bruge kulturværftets plads. Der er rift om datoerne.
Der er ikke stemning for at udvide markedet helt over til Helsingør Havn.
Det er for stor en plads at udfylde.
John Sørensen synes, at det skal være Nordhavnen, man koncentrerer sig
om og heri er Kim Dragstrup enig.

HF håber, at alle klubber og forretninger bakker op om arrangementet og
foreslår, at der skal laves noget, der kan trække unge og familier til.
Benny indskyder, at der snart kommer et inspirationshæfte fra FLID. Det
er med forslag til, hvordan man kan få unge mennesker og familier til
bådene. Det kan for eksempel være aftaler om låne- eller delebåde.
HF og Havnen ser gerne, at der samme weekend skal være
fregatskydning, så Ole Elleskov skal undersøge og melde tilbage, om det
kan passe med deres planlægning.
Kim Dragstrup melder ud, at de ikke har andre planer for klubben den
weekend, så de deltager gerne.
Benny fortæller, at der er kulturtræf i uge 46, hvis nogen er interesserede
i at møde op. Her vil man eventuelt kunne få nogle aftaler, der kan
henlede til noget opmærksomhed på Havnen.
13. Bådudstilling
Havnens Fremme foreslår at planlægge en bådudstilling i 2015. Det
kræver meget forberedelse og tager 1-2 år at planlægge. John Sørensen
vil gerne støtte op om dette, og foreslår at inddrage brancheforeningen,
så det bliver annonceret.
Det foreslås også, at der samtidig kan laves et område med brugte både
til salg.
14. Eventuelt
Intet
15. Dato for næste møde
Torsdag 27.3.2014

Efter mødet takkede BCA for et godt møde og havnen var vært ved et
stykke mad.
Lise Mørk
Referent

