Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg”
Den 23.04.2014
Til stede:
Benny Carlsen (Helsingør Havne)
Flemming Schweer (DSRS)
Klaus Øhlers (Fiskelaug)
Per Andersen (H.A.S. Motor)
Ole Elleskov (H.A.S. Motor)
Kim Dragstrup (H.A.S. Sejl)
Carsten Nielsen(Erhvervsfiskere)
John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder)
Peter Secher (Secher og Co.)
Kim Schroeder (Aquanaut)
Peter Bo Larsen (Kajakklubben)
Henrik Holst (H.A.S. Sejl, Ungdom)
Ikke deltagende:
Strandjagtforeningen, Fritidsfiskerne, Havnes fremme
Referent:

Gitte Johansen (Havnekontoret)
1. Havnens dag
Bred enighed om at Havnens dag skal kombineres med Fregatskydningen.
Datoen er fastsat til den 9. august 2014.
Havnen afholder udgifter til orkestret ”Mosters Big Roll Band”. Ligeledes
afholder havnen udgifterne til leje af scene. Per Andersen hyrer
orkesteret.
Foreningen Havnens Fremme er formentlig nedlagt. Der mangler dog en
klar udmelding herom fra foreningen. Men de har meddelt, at de ikke
ønsker at medvirke ved Nordhavnens dag, da det ikke er muligt, at udvide
arrangementet til de grønne områder v. Museet for Søfart og på
Værftspladsen.
Et maritimt loppemarked er også i støbeskeen til dagen. Derudover var
der mange input med tiltag til dagen. F.eks små sejlture med Arresø,
åbent hus i Sejlklubben, små sejlture i optimistjoller og kajakker osv.
Derfor er der nedsat en detailplanlægningsgruppe bestående af:
Benny Carlsen, Ole Elleskov, Carsten Nielsen, John Sørensen og Svend
Jørgensen.

2. Havneambassadører
Benny har et stort ønske om at få nogen til at være havneambassadører i
havnen. Meningen er at dem der melder sig evt. har et skilt på båden om
at man er ambassadør. Det skal bruges til at trække nye og yngre brugere
til og fortælle om at sejle og have båd i havnen. Der var dog delte
meninger om det, at have et skilt på sin båd. Carsten mener at vi vel alle
er havneambassadører men i mange tilfælde, vil mange gerne være i fred,
når de er på deres båd. Der var mere stemning for, at der var et skilt på

havnen og bådejere så kan vælge fra og til om de vil have besøgende
ombord.
Peter Secher synes det er ærgerligt at foreningen havnens fremme ikke vil
fortsætte og opfordrer til at der etableres en forening da det kan skabe
mange nye medlemmer. Her henvises til Marienlyst Slots venneforening
som på kort tid har opnået mere end 1200 medlemmer.
3 + 4. Begrænset antal landpladser vinteren 2014/15
Når arbejdet går i gang 1.10 vil nordre P-plads ikke kunne bruges til
placering af både for vinteren. Vi har fået lov til at bruge pladsen bag
marinebiologisk men kun til opbevaring. Der kan altså ikke klargøres både
på pladsen. Det er endnu uvist om havnens traktor og vogn kan køre på
underlaget og hvis de kan, så hvor store både de kan medtage.
Midtermolen vil blive taget i brug til vinteropbevaring.
Brugerne på broerne 6 – 11 er indkaldt til et møde i sejlklubben den 8.
maj hvor havnen orienterer om, hvad der skal ske, når arbejdet med
renoveringen af nordre inderhavn går i gang. Herunder specielt, hvordan
vi får genhuset bådene ved de nye flydebroer.
Tidsplanen for renoveringsplanen er blevet ændret, da kommunen har
besluttet, at der skal ansættes en bygherrerådgiver. Han skal være på
havnen 1 dag ugentlig. Bygherrerådgiveren ansættes inden udgangen af
maj og Udbudsmaterialet udsendes inden sommerferien og der afholdes
licitation i 3. uge i august.
Ole Elleskov mente at der var betænkeligt, at udbyde i fagentrepriser og i
stedet bruge penge på en bygherrerådgiver. Benny svarede, at det havde
været et politisk ønske, at udbuddet skete i fagentreprise, så lokale
entreprenører fik mulighed for at byde.
5. Fremtidig placering af Lystfiskerskibene.
På møde med kommunaldirektøren og borgmesteren er flg. besluttet:
Elida Fishing skal ligge permanent i Helsingør Havn.
Sandmanden og Juventus ligger på de pladser de altid har haft kontrakt
på i Nordhavnen.
Jaws, Skjold og Sværd ligger i vinterperioden på nordre mole på bro 3,4
eller 5.
Findus, Hjalmar og andre gæstende lystfiskerkuttere skal ligge i Helsingør
Havn.
Carsten Nielsen ønskede at Arresø kunne ligge inde ved træpromenaden,
men helst at den kunne blive liggende ved bro 18. Desuden kunne de
tyske gæster ligge på flydebroerne.
Benny vil gerne have kajen ved træpromenaden fri til gæstesejlere og
med hensyn til bro 18 og Arresø, er det besluttet, at der skal etableres en
liggeplads på indersiden af gammel dok.

5. Forslag til ny jolleplads

Der var lagt tegninger på bordet og Benny opfordrede til, at det blev
diskuteret i klubberne og man herefter kan komme med ønsker og forslag.
Er jolle broerne eventuelt for lange? Der afholdes et Jollepladsmøde i
midten af maj måned.

14. Eventuelt
Carsten Nielsen:
I Helsingør Dagblad fremgår det at den gamle” Harald Blåtand ” nu har
fået plads på kaj 1 og skal sejle til Hven. Carsten opfordrer Benny til at
dementere dette så ikke befolkningen tror der nu er daglige afgange til
Hven, da han ikke mener skibet er frigivet til at sejle.
Benny har talt med ejeren af skibet ganske kort for et par måneder siden,
men uden der er lavet en aftale. Benny vil ikke kommentere sagen i
avisen. Alle skibe, der ankommer til Havnen modtages og vil et selskab
lave en sejlrute til Hven, er det først til mølle. Havnen er også omfattet af
modtagepligt så længe der er kajplads.
Carsten savner toiletforhold for deres kunder og andre besøgende på
Kulturhavnen. Andre besøgende på havnen skal benytte toiletterne i
Kulturværftet men som Carsten siger der er ingen skiltning herom. Med
hensyn til Lystfiskernes kunder samt andre besøgende gæstesejlere til
havnen er der opsat toilet/badevogn indeholdende 3 toiletter og 3 bade.
Elida Fishing har i december 2013 fået udleveret og kvitteret for 4 stk.
nøgler til toiletvognen.
Det er vigtigt at de skibe, der har plads i Helsingør Havn får information
om diverse arrangementer, der er i havnen og i gaderne. Der er brug for
at kunne oplyse deres kunder om f.eks. adgangsforhold til skibene, når
der er arrangementer. Når der eks. er cykelløb bliver gaderne spærret af.
Benny oplyste, at der er så mange arrangementer, at det har været
nødvendigt, at oprette et sekretariat på Kulturværftet. Benny tager
kontakt til sekretariatet, så der evt. kan sendes nyhedsmail til skibene
med arrangementer. Der arbejdes også på opsætning af en online skærm i
Nordhavnens gæsterum, hvor man kan se arrangementerne på
Kulturværftet. Hvis vi kan få den tilknyttet til ”Kultunaut” med lokale
aktiviteter, vil det være en fordel.
Forårsnyhedsbrevet for Nordhavnen er på skrivende stund ikke i trykken
endnu. Der arbejdes på sagen og den sendes kun ud elektronisk, så det er
vigtigt, at Havnekontoret får alle brugeres mailadresse.
Per Andersen:
Har et ønske om at referat sendes ud hurtigere, hvilket er taget til
efterretning.
Kim Schrøder:
Der mangler en redningslejder ved træbroen i Kulturhavnen. Benny vil
sørge for at der bliver sat redningslejder op inderst ved havnetrappen.
Kim Dragstrup:

Kim appellerer til Havnen på en del brugers vegne, at der kan opbevares
private stativer på havnens område indtil, der er indkøbt stativer til alle
med både til på land på Nordhavnens areal. Han synes det er urimeligt at
folk, som bor i lejlighed ikke kan have deres stativer på havnens område.
Benny svarede, at det har været kendt siden 2008, at fra 1. juni 2014, er
det slut med opbevaring af private stativer på havnens område om
sommeren og den beslutning bliver der ikke ændret på.
15. Dato for næste møde
Torsdag 18.9.2014

Vi kunne måske godt ønske lidt mere mødedisciplin, da nogle af
deltagerne ofte talte i munden på hinanden, men der var ingen tvivl om
deltagernes store engagement.
Efter mødet takkede Benny for et godt møde og havnen var vært ved et
stykke mad.

Gitte Johansen
Referent

