
  
 

Referat af møde i ”Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg” 

 
 Den 07.04.2016 

 
Til stede: 

John Sørensen (Nordhavnens Virksomheder) 

Peter Bo Larsen (Kajakklubben) 
Henrik Holst (H.A.S. Sejl, Ungdom) 

Poul Jensen (DSRS) 
Per Andersen (H.A.S. Motor) 
Ole Elleskov (H.A.S. Motor) 

 Kim Schroeder (Aquanaut) 
 Benny Carlsen (Helsingør Havne)  

Jan Hjort Christensen (Helsingør Havne) 
Jesper Steenberg (Helsingør Havne) 

 

  
  

   
Ikke deltagende: 
  

 Nordhavnens Fiskelaug, Erhvervslystfiskere, Drachmann, Secher,  
 

  
Referent:  

Lise Mørk (Havnekontoret) 

 
 

 

1) Bølgebryder 

Trafik- og Byggestyrelsen har givet tilladelse til etablering af flydende 

bølgebryder i beton i Helsingør Havn. Den bliver 90 m lang, 6 m bred og 
med dybgang på 2,4 m. Kronborg er lidt utilfreds og mener det er i 

modstrid med lokalplanen, men anlægget er fuldt lovligt og der foreligger 
tilladelse fra Trafikstyrelsen. 

Kim Schrøder spørger, om der er laver bølgeundersøgelse. Det bekræftes at 
der er lavet undersøgelser, der viser, at det vil nedsætte bølger med ca. 50 

% og vi håber beregningerne holder. 
Den vil blive tilgængelig for alle på den Nordlige del og den sydlige del skal 

bruges som tenderfacilitet. 
 

2) Affaldsplan Nordhavnen 

Der bliver lavet en affaldsplan hvert 3. år. Jan deler den ud til brugerne så 

de kan se på den de næste 3 uger (mens Jan er på ferie).  
Kommentarer til planen: 

En toiletbygning er markeret forkert. Jan ændrer det med det samme. 
Sikker havn projektet skal også på. Yderligere kommentarer til Sikker Havn: 

Certificering og godkendelse af Sikker Havn hvert år. Der foreslås en 
demonstration af, hvordan man bjerger en bevidstløs ved hjælp af stigerne. 

Eventuelt på Havnens Dag. 
Ole Elleskov nævner at motorbådsklubbens affaldscontainer ikke er med på 

og Jan svarer, at den ikke hører til denne plan, da den er til privat brug for 
klub og restaurant. 



Marinbiologisk har endnu ikke fået bevilget penge til det vand laboratorie, 
der er gjort klar til.  

Kajakklubben spurgte om det var muligt at etablere en lettere adgang til 
stranden, måske ved at anlægge en sti. Benny svarede, at bølgeskærmen 

gennembrydes og der laves en sandsluse i forlængelse af 
havnepromenaden. 

 

3) Klubhussagen 

Benny fortæller at idéen med at samle kajakklubben, Søspejdere og junior 

sejlere i sejlklubbens lokaler, er død. Målet var at samle aktiviteter og skabe 
synergi imellem klubberne. Sejlklubben vil ikke sælge bygningen til 

Kommunen. Benny skal til møde med Center for Ejendomme mandag. Han 
nævner muligheden for kajakklub på grunden, hvor styrehuset skulle have 

været. Benny siger, at vi fortsat meget gerne vil have Kajakklubben ned på 

Havnen. 
Peter bo Larsen siger at de er tilbage til start og nu skal starte helt forfra. 

 
4) Væltede både-Stativer-Forsikring 

Når Havnen har afsat båden i stativet og vognen er kørt væk, er det som 
udgangspunkt bådens egen kaskoforsikring der dækker evt. skader. Har 

Havnen lavet en fejl, eller en udeladelse ved afsætningen, er det 
efterfølgende havnens ansvarsforsikring der dækker.(regres)  

Efter de vælte skader, der har været denne vinter, har Havnen indkøbt 

forlængere til T-stykket foran på stativet, for at forøge stabiliteten på den 
forreste del af stativet. 

Kim S. spørger om der er en manual til, hvordan båden skal stå i stativet? 
Benny svarer, at der er en manual til stativerne, som altid kan hentes på 

havnekontoret og det var vist sig, at vi har haft en tendens til at sætte 
bådene for langt fremme i stativet. Som professionelle, har vi et større 

ansvar for, at bådene står rigtigt og et ekstra ansvar, hvis båden alligevel 
vælter, siger Jan. Vi vil ikke have, at bådene vælter, så derfor det ekstra 

tiltag med at gøre stativerne bredere på forkant. 
John Sørensen synes at det virker som om det er konstrueret forkert og er 

ustabil, når vantskruerne nærmest monteres parallelt med støttebenene. 
Der bør være så stor vinkel som muligt imellem vantskruer og støtteben. 

Benny nævner muligheden for at sætte en gjord imellem støtterne som 
båden hviler på, som en god foranstaltning og de agterste støtter skal ind 

under båden, så bådens vægt hviler direkte på støtterne. 

Derudover gør han det klart, at der selvfølgelig gøres alt for at bådene ikke 
skal vælte. 

 
5) Legeplads ved bro 14 

 
Per Andersen spørger om der kommer legeplads ved bro 14 igen. Det gør 

der IKKE. Det skyldes, at der på stedet er forurenet jord, så det vil kræve, 

at der bliver gravet en halv meter af og lagt en membran. En legeplads vil 
først komme i 2017 og det vides ikke endnu, hvor den bliver placeret, men 

formentlig ved midtermolen og det kommende Vandlaboratorium. 
Hoppepuden vil stadig komme til at stå på Midtermolen og der arbejdes på 

at etablere et blødt underlag, som kan anvendes som legeområde i den 
periode hoppepuden er væk. 

Man er velkommen til at komme med forslag til beliggenhed. 
Yderligere under dette punkt: 



Henrik Holst spørger om der vil blive gæstepladser ved den nye 
Havnepromenade. Jan svarer at der vil blive nogen på bro 13 og for enden 

af bro 11 og 12. 
 

 
6) Havnens Dag, herunder indvielse og Vild Med Vand. 

Kontaktskema til Vild Med Vand 
 

Klubberne har fået tilsendt tilmeldingsskema til Vild med Vand. Har alle 

udfyldt og indsendt?? 
Vild med Vand og Havnens dag markedsføres med plakat. 

Peter: Kajakklubben har søgt og fået penge gennem Vild med Vand, som de 
skal bruge til havnens dag. 

 
Benny remser op fra hele dagens program. 

9.30-14.00 Helsingør Havn 
Henrik: Børn og unge sejlere holder optimist kapsejllads i ca. 4 timer i 

Helsingør Havn. De vil prøve at skaffe højtalere og tv-skærme, så man kan 
følge resultater.  

Klubben vil spørge borgmesteren, om hun vil være med til 
præmieoverrækkelsen. Den vil finde sted ved østligste flydebro kl. 14.00. 

 
11.00 -17.00 Legeskibet med legeagenter ved kajen på Helsingør Havn. 

Cykelteket anlægger en cykel aktivitetsbane. 

Segway har åbent. 
 

14.15 Indvielse af Aktivitets- og legepladsen ved Borgmester Benedikte 
Kjær. 

14.20 sociale spil og lege. 
14.40 spiller Helsingør Pigegarde op og trækker folk med til  

Nordhavnen. 
15.00 Borgmester Benedikte Kjær indvier den nye Havnepromenade. 

Forretninger på Nordhavnen flytter udenfor 
Maritimt Loppemarked. 

Alle klubber har åbent hus. 
15.15 Kronborg Brass  

16.30-17.30 GasBox 
Boder med salg af øl og vand. 

Benny vil prøve at finde en, der vil bage en masse kage, så Havnen kan 

servere gratis havnepromenadekage og kaffe. 
  

7) Eventuelt 

 

Kim S. spørger hvad det bliver til med at ændre navn fra Helsingør 
Nordhavn til Helsingør Lystbådehavn. Benny svarer at sagen er undervejs 

og der er lavet en dagsorden, som kommer på ØK mødet i maj, hvor navnet 
ændres til Helsingør Lystbådehavn. 

 

Der mangler skilte med henvisninger til steder på Havnen, Benny fortalte, 
at der er udarbejdet en ny skilteplan for Nordhavnen, men indtil nu, er der 

kun opsat broskilte. Henvisnings- og anvisningsskilte kommer først i 2017. 
Benny sender skilteplanen til Brugerudvalget til kommentering. 

 
Kim S. spørger til toiletter på trykkerdammen. 



Jan siger at det ikke er Havnen der skal sætte dem op. Han foreslår at ringe 
til Karsten Strøm fra Blå Flag.  

Benny siger, at havnen har en ansøgning hos Center for ejendomme, for at 
få etableret ordentlige badefaciliteter i Siemens bygningerne. Den 

eksisterende toiletvogn, som kun er en midlertidig løsning, kan eventuelt 
flyttes til trykkerdammen, hvis ansøgningen går igennem.  

 
Henrik H. spørger 1) efter dato for kasteblokke. Han skal aftale nærmere 

med Jesper Steenberg. 2) Hvornår kommer forlængelsen af Rampen ud i 
bassinet og Jan svarer at det er i tankerne, men der skal lige være penge til 

det. 
 

Peter Bo Larsen fortæller, at kajakklubben har 80 års jubilæum i år. De 
melder ud senere, hvornår det skal fejres. Helsingborg har også 80 års 

jubilæum i år så de planlægger eventuelt noget sammen. Det bliver måske i 
september. 

Derudover holder de Kronborgløbet den 20. august. 

 
Poul Jensen spørger til Søredningens flåde. Placering og trappe til den, samt 

tilgang ved højvande. Jesper svarede, at vi finder en løsning på 
adgangstrappe ned til deres flåde. 

 
Benny: Mastekranen vil være dyr at ændre til 1 ton belastning, så i stedet 

arbejdes der på et etablere en ny 2 ton elkran ved beddingspladsen. Der er 
forberedt til den med el og med det gamle kranfundament. 

 
Per Andersen efterlyser et referat fra den dag, der var besøg af 

Havneudvalget. Vi sender det til ham. 
 

Der bliver spurgt til Frihavnsaftale kun med Helsingborg Nordre Hamn og 
Benny svarer, at der er snakket om en gensidig 2-dages gratis liggeplads. 

Der er dog sat spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med 

Kommunalfuldmagten vedrørende kommunale tilskud. Juridisk afdeling 
undersøger det. 

Derudover er der også snakket om kollektiv aftale om bådoptagning, som 
Helsingborg Yacht Club ønsker at indtræde i. 
 

 

 
 

Dato for næste møde 

 
Torsdag 6.10.2016 kl. 18.00 

 
 

 

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

stykke mad. 
 

 

 
Lise Mørk 

Referent   
 
  

 


