
Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg” 

 d.26.11.2012 
 

Til stede: 
Henrik Thrane (Beboerforeningen)  

Ib Thomsen (DSRS)  
Ole Lyngenbo (DSRS) 

John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder)  
Poul Jensen (Søspejderne)  

Peter Bo Larsen (Kajakklubben) 
Poul-Jørn(Kajakklubben) 

Kim Dragstrup (H.A.S. sejl) 
Per Andersen (Motorbåd)  

Kristian Lundstrøm (Aquanaut Dykkerklub) 
 Ludvig (Aquanaut Dykkerklub) 

Peter Secher (ikke havne-relaterede virksomheder) 

Benny Carlsen (Havnechef) 
 

   
Ikke deltagende : 

Erhvervsskibene, strandjagtforeningen, fritidsfiskerne, amatør- 
fiskerforeningen. 

 
 

Referent:  
Gitte Johansen (Havnekontoret) 

 
 

                 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

Referat godkendt. 
 

2. Renoveringsplan – inddelt i 3 faser. 
 

BCA gennemgik planen til ca. kr. 38 mio. som er inddelt i 3 faser. 
Havnen havde ønsket at sætte det i gang i perioden 2013-2015, 

men på grund af regeringens anlægsstop overfor kommunerne blev 
der desværre ingen anlægsbevilling til Havnen i 2013. Vi forventer 

nu at renoveringsplanen kan gå i gang som flg. 
 

Fase 1 Søndre Yderhavn 1.1.13 – 1.8.13. Hele Yderhavnen 
forventes oprenset og skelfastlæggelsen mod Kronborg færdiggøres. 

Hvis der kan skaffes finansiering hertil, vil den gamle beskadigede 
bølgeskærm blive udskiftet samtidigt. Arbejderne forventes betalt 

via driften og der søges om lov til anvendelse af en del af det 

budgetterede overskud. 
 

Fase 2 Nordre Inderhavn 1.1.14 – 1.10.14. Detailprojektering, 
endelig godkendelse fra Kystdirektoratet. 



1.10.14 til 1.4.15 Hele Nordre inderhavn ryddes, uddybes og der 

rammes spuns langs indersiden og langs nordre mole. 
 

Fase 3 Søndre Inderhavn 1.10.14 – 1.4.15. Søndre inderhavn 
oprenses og der uddybes til 2,5 m ved DV. Spuns rammes, den 

gamle bedding fjernes og Beddingspladsen nivelleres. Ny 
landfæstning til bro 14. 

 
 

 
 

3. Bådoptagning og udlejning af havnens stativer 
 

Det har været en stor succes og vi har ikke flere stativer og ikke 
økonomi til at indkøbe flere i år. Vi har 90 stativer og regner med at 

købe 50 næste år. 

John Sørensen synes det er ærgerligt at vi ikke kan tage mindre 
både. Jesper oplyser at vi kan tage både som er ned til 2.20 meter i 

bredden. Hollænderne er ved at udvikle nye stativer som vi tager 
ned og kigger på når de er færdigproduceret. 

 
 

 
4. Vinteroptagningsplan 

 
Vi har i år lavet en ny plan over hvorledes vi stiller bådene. Vi har 

delt pladsen på midten hvor havnen stiller bådene fra midten og 
udad og vognmanden fra midten og indad. Vi har valgt 

skråparkering, og det viser sig at vi faktisk har plads til flere både 
ved skråparkeringen.  Da vi køber flere stativer næste år vil 

pladsfordelingen være anderledes næste år. 

 
Ved blæsevejr vil det være en rigtig god ide, at sikre de både som 

står med mast bedre. Dette kunne gøres ved at fastgøre spilerfald 
eller topjolle ombord og fastføre den anden ende løseligt til stativet. 

Når det så blæser, fastgør havnepersonalet faldet mod luv og tager 
dermed trykket af mastetoppen. 

 
Vi opfordrer endnu engang alle pladslejere til at oplyse mailadresse 

til havnekontoret. Det er rigtig rart, at kunne sende E-mails til alle 
brugere, når behov opstår. 

 
5. Håndtering af private stativer 

 
Da store dele af havnen efterhånden bliver omdannet til P-plads for 

Kulturhavn Kronborg, vil der fra 1.6.2014 ikke længere være 

mulighed for opbevaring af egne stativer på havnens område. 
 

 
6. Havnens dag. 



 

Havnens dag i 2012 var en stor succes. Den blev afholdt i 
forbindelse med der fregatskydning, der var maritimt loppemarked 

m.m. Vejret var ikke det bedste men der var enighed om at det 
skulle forsøges igen med samme koncept. Gerne med 

musikarrangementer. Den foreløbige dato er sat til lørdag den 3. 
august og Havnekontoret vil arbejde for, at leje/låne kommunens 

mobile scene og arrangere musik om aftenen f.eks. fra kl. 20 til 23. 
 

7. Fælles arbejdsdag 
Den 4. maj 2013 er der fælles arbejdsdag på havnen. Jesper 

opfordrede H.A.S til, at de også holder deres fælles arbejdsdag 
denne dag. Der vil fra havnens side bl.a. være undervisning i brug 

af redningsstiger og ”Sikker havn” projektet. 
 

8. Skelflytningen Kronborg 

 
Dette punkt blev behandlet under punkt 2 (renoveringsplan) 

 
9. Parkering Kronborg 

 
Peter Secher har henvendt sig til Slots- og ejendomsstyrelsen vedr. 

den nu næsten tomme parkeringsplads efter der er indført betaling. 
Han har foreslået styrelsen at der kunne udstedes et antal p-

tilladelser på hverdagene til en favorabel pris, til brug for de 
erhvervsdrivende på Nordhavnen.  

Peter Secher læste svaret op fra styrelsen som var negativt, men de 
ville dog gemme henvendelsen. De mener at den indførte betaling 

er så ny endnu og da kulturhavnen ikke er åben, er det på 
nuværende tidspunkt for tidligt at afgøre om p-pladsen bliver brugt i 

tilstrækkelig grad. 

 
10. Kajakklubbens beliggenhed m.m. 

 
I forbindelse med den nye renoveringsplan forsøges Kajakklubben 

flyttet til HAS Klubhus. Der foregår forhandlinger mellem de 
implicerede klubber. 

 
11. Henrik Thrane ønskede på beboerforeningens vegne at bruse- 

hovederne bliver afkalket, da vandstrålerne er rimeligt tynde. 
 

Ellers er det fantastisk, at bruge de nye baderum med varme i 
gulvet, det er ren luksus. 

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

stykke mad. 

 
Gitte Johansen 

Referent 
             


