
 
 
 

Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg” 12.4.2018 
Inkl. rettelse d. 3.5.2018 
 
 

Til stede: Jesper Schrøder (Helsingør Havne)  
Jan Christensen (Helsingør Havne) 
John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder) 
Jens Hartmann (Erhvervsfiskere) 
Jens Peder Jeppesen (Øresundsakvariet) 
Jan Madsen (H.A.S. Sejl) 
Michael Lohmann (H.A.S. Sejl) 
Per Andersen (H.A.S. Motor) 
Ole Elleskov (H.A.S. Motor) 
Steffen Agger (Kronborg Badelaug) 
Inga Strodl (Ålsgårde Søspejdere) 

  Filip Nordland (Ålsgårde Søspejdere) 
  Steen Agerskov Sørensen (Kajakklubben) 

Lene Jensen (Helsingør Havne) 
    
Ikke deltagende:  

Søren Jakobsen (Skånsomt Kystfiskeri) 
  Kim Schroeder (Dykkerklubben Aquanaut) 

Anders Drachmann/Peter Secher (Ikke Havnerelateret) 
Flemming Schweer (DSRS) 
Tom Jacobsen (Fiskelaug) 

   
Referent:   Lise Mørk (Havnekontoret) 
 
 
 

1. Præsentationsrunde 
 

Jesper Schrøders (JSC) byder velkommen til mødet, og vi lægger ud med en 
præsentationsrunde.  
 
 

2+3. Pinsetræf, Lystfiskerskibe og andre arrangementer 2018  
 
Herefter nævner Jan Hjort Christensen (JHC) alle de forestående arrangementer på 
Havnene.  
Der skal være pinsetræf på Helsingør Havn og der forventes at komme 100-150 
sejlskibe. Nordhavnen er involveret på den måde, at der er brug for hjælp og plads. I 
ugen op til træffet, skal de skibe, der ligger derovre flyttes midlertidigt. JHC holder et 
separat møde med Jens Hartmann fra Erhvervsfiskerne for at aftale yderligere. 
Pinsetræffet falder sammen med Klik Festival, Jazz Festival og EU Topmøde på 
Kronborg. Ved EU Topmøde kan der forekomme restriktioner med adgang til Havnen. 
Herudover bliver der stor set ingen adgangsbegrænsninger i forhold til kørsel til 
Havnen. 
 
 
 



 
Yderligere arrangementer: 
 
1.5 Kongeskibet Dannebro 
31.5 Kronborgstafetten 
9.6 Vild med Vand/Nordhavnens Dag 
15.6 Mini Ironman 
17.6 Ironman 
23.6 Sejl til Koncert 
28-30.6 Sjælland Rundt 
29.6 Sejl til Koncert 
5.7 Krydstogtsanløb Kongekaj 
30.7 Krydstogtsanløb Kongekaj 
31.7 Krydstogtsanløb Kongekaj 
1-5.8 Passagefestival 
10.8 Kronborg Cup 
11.8 Event Run Nordre Mole Nordhavnen 
11-12.8 Øresund på Langs 
14.8 Krydstogtanløb 
18.8 Sundtoldmarked 
18.8 Fregatskydning 
25.8 Sejl til Koncert 
2.9 Nordhavnen går i Fisk 
3.10  Krydstogtsanløb  

 
 

4. Udviklingsplan v/Lene Jensen 
 
Lene fortæller ud fra sin tegning om planerne for udvikling af Nordhavnen. Det er 1. 
prioritet at åbne op med ny facade mod omverdenen, så vi kan få en levende Havn. Vi 
vil gerne have de mange turister, der er i Helsingør, til at komme på Havnen.  
Nu er der jo en flot Havnepromenade, men der mangler at blive hæftet noget på i 
begge ender. Et gennemgående strøg hele vejen fra Skov-Marienlyst-Havn-og by. 
Vi ønsker også flere børneaktiviteter/Legeområde. Pt. er der ikke penge til en 
legeplads, men der kan laves aktiviteter på et mindre budget. Lene foreslår et 
legested med sandkasse og kasser med lege/aktivitets ting på havnens græsplæner, 
bl.a. foran Nordhavnsvej 2C, hvor der er kommet Galleri og Is café. Alle er velkomne 
til at komme til Lene med forslag omkring aktiviteter og legeredskaber, der kan være 
til gavn for alle, store som små. Der vil til sidst i mødet, under maden være en lille 
workshop om idéer til Havnen. 
Øresundsakvariet forventes at være klar til at åbne umiddelbart før 
skolesommerferien.  
Af andre udviklings projekter nævnes:  

 Vinterbadernes ønske om en sauna, som de er i fuld gang med at søge 
fondsmidler til. 

 Café båd, som lige skal på land til klargøring, hvorefter den skal ligge mellem 
Nordre Mole og bro 2/3. 

 Udsigtspunkt over toiletbygning på Nordre Mole skal opgraderes. 
 Toiletbygning på Bro 15 skal på sigt istandsættes. 
 Masteskure skal eventuelt flyttes. Her tilføjer JHC, at det eventuelt kan blive 

interimistiske der sættes op om vinteren og tages ned om sommeren, mens 
masterne er i brug. 

 Lene er ved at undersøge om vi på et fast område med båse, kan få lov til at 
have autocampere stående. JSC indskyder, at der er ved at blive flyttet på 
Strandbeskyttelseslinie, så regler vil lempes. Jens Hartmann spørger hvad 



Michael fra campingpladsen vil sige til det og JHC svarer, at Michael ikke har 
noget imod det. 
Yderligere spørgsmål: 

 Ole Elleskov spørger vedrørende Maritimt Ungdomscenter og JSC svarer, at det 
er der ikke en politisk afklaring på endnu. 

 Per Andersen vil gerne høre planen for Kajakklubben og JSC siger at de skal ind 
i Havnen og at der arbejdes på det. 

 Ole Elleskov spørger til den tidligere Havnechefbolig og JSC ved ikke endnu, 
hvad den skal bruges til. 

 Filip spørger om der er tænkt plads til alle optagne både i stativer og hertil 
svarer JSC, at man godt er opmærksom på at gøre plads mere effektivt og 
optimere pladsområder. 

 Filip undrer sig over at der på den ene side er betalingsfri parkering og på den 
anden side skal man betale. Vi vil se på det, siger JSC, men det ligger ikke på 
vores bord. 

 Jens Hartmann foreslår at male parkeringsbåsene på Søndre Mole op. Lene 
synes, vi skal gøre mere for at få folk til at parkere ordentligt. 

 John Sørensen spørger til Havnens byggefelter. Hvis der ikke er helt styr på 
dem, vil det blive et problem at få nogen til at investere. JSC beder John sende 
ham en mail om sin bekymring. 

 JSC svarer Per Andersen at ambitionen for tidsplanen stadig er 2 år. 
 Jens Hartmann spørger hvad det byggefeltet i forlængelse af Til Salgs-rækken 

skal bruges til og Lene svarer at det pt. er sat af til udadvendte formål. 
 Steffen Agger foreslår at lave en sti, hvis der skal graves op i forlængelse af 

Strandpromenaden. 
 Per Andersen vil gerne vide, hvad der skal være på de byggefelter, der er ved 

Motorbådsklubben. JSC og Lene siger at der ikke pt. skal være restauranter, 
men at der på den lange bane vil komme flere spisesteder på Havnen. JSC 
tilføjer at det er ligesom med nye bydele. Det tager tid og vi skal se tiden an. 

 
 

5. Vandlaboratoriet  
 

Jens fortæller, at der har været en del bump på vejen, men at det nu ser ud til at 
lykkes. Dog vil det ikke komme til at se helt ud som først tegnet, siger Lene. I løbet af 
de næste par måneder vil der blive fyldt dyr i og at man vil gå højt op i dyrevelfærd 
og håndtere dyrene forsvarligt. Der vil blive guidet betjening og på sigt vil der være 
lys på om aftenen.  
Øresundsundsakvariet afholder en indvielse ved åbningen, som forventes at blive i 
juni måned.  
  

6. Økonomi 
 

JSC: Vi holder kassen tæt til kroppen, da vi har et stramt budget i 2018/19. Vi skal 
være forsigtige med pengene de næste år, da vi ikke har haft forventet overskud. 
 
 

7. Vild med Vand/Nordhavnens Dag 
 

Program fra klubberne skal afleveres til JHC senest 25.4.2018 
 

8. Status på kran 
 
Der kommer ikke kran i år. Tidligst i 2020 (Se punkt 6) 
 
 
 
 



9. Dato for næste møde 
 
Næste møde bliver den 4.10.2018 
Husk, hvis i har punkter til dagsordenen er i velkomne til at sende dem til os senest 
14 dage før. 
 

10. Eventuelt 
 
Per spørger til prisstigninger på pladslejen. JSC vil sende en mail ud med en saglig 
begrundelse for den procentmæssige stigning ifølge Havnens Takstregulativ. 
 
Jens Hartmann gør opmærksom på at ydermolerne er ved at falde fra hinanden 
foreslår en renovering af eksisterende ting og ikke at der kun bliver tænkt nye ting. 
JHS svarer at den rigtige løsning er at fjerne det gamle molehoved og bygge nye 
træbroer. Og at det ikke er glemt, men er i kikkerten. 
 
 
I forhold til tyveri og hærværk foreslås der en kode til de toiletter, der altid er åbne.  
 
Per Andersen spørger til motorhus til udstillingsmotor og JSC siger at det heller ikke er 
glemt. Tværtimod, da alle synes, det er en god idé. Det handler også om at skaffe 
pengene til det. 
 
John Sørensen nævner at der er bænke på promenaden, hvor siddefladen er i stykker. 
JHC ser på det og r det ordnet. 
 
Efter mødet takkede Jesper for et godt møde og havnen var vært ved et stykke mad. 

 
Lise Mørk 
Referent   
 
  


