
Referat fra havneudvalgsmøde 29. maj 2018 

Mødedeltagere: HJ, OV, KR, JD, HR 

 

1. Sidens sidst 

Intet at bemærke omkring havnen. Plankeværk ved grillplads, forhold ved cykelparkering 

og parkeringsplads vest for grillplads gjort færdig. 

2. Rundgang på havnen 
 

a) Opfyldning af småhuller på dæmningen – HR snakker med C-holdet 

b) Reparationer af og opfyldning af huller i pontonbroer – OV tager kontakt til 

Rixöbryggan 

c) Plade ved foden af overgangsbro til midterbroen skal skiftes – KR er tovholder på 

opgaven 

d) Kontrol af kæder i brønde på øst- og midterbro – HR kontrollerer østbro, JD 

midterbroen. 

e) Overgangsbro mellem midterbro og tværbroen på denne – HR snakker med C-holdet 

om at se på ”skrigende” og skæve planker. 

f) Etablering af el-stik ved plads 400 og 401 – HR snakker med vores elektrikere 

g) Indstilling af lys og camera på broerne – HR kontakter leverandør 

h) Overvejelser om krav til landgangstrapper på broerne – henlægges til efterårsmøde(r) 

   

3. Materiel til imødegåelse af ”skibsforlis” i havnen 
 
Det er tidligere besluttet at etablere station med dykpumpe, flydespærring og 

forlængerledning. P.g.a. pris udgår flydespærring indtil videre, og til andet besluttes, må 

det være beredskabstjenesten, der står for opgaven med at udlægge spærring og opsuge 

forurening. 

 

4. Havnepladser er fordelt. Det har i 2018 været en lidt hård nød at knække. Alle pladser er 

optaget, der er 2 på venteliste. 

Pladser fordeles således, at ansøgere til faste pladser først tildeles plads efter anciennitet. 

Ansøgere til lånepladser tildeles derefter plads efter anciennitet, hvis der er pladser til 

overs, når faste pladser er tildelt. Skulle der herefter stadig være ledige pladser tildeles de 

løbende, efterhånden som ansøgere melder sig. 

 

5. Evt. 

Frihavnsordningen: Det er blevet indskærpet fra administrationen af FH, at der ikke må 

opkræves havnepenge af FH-medlemmer. Der må alene opkræves en miljøafgift på 25kr. 

samt forbrug af el og vand. Vi har fastholdt en samlet afgift på 30kr, hvilket vi finder 

rimeligt, og det er meddelt FH-administrationen. Medlemmer, der oplever FH-afgift på 

væsentligt højere beløb, opfordres til at indberette dette, da FH-administrationen ikke 

ønsker medlemshavne, der ikke følger regelsættet for frihavne. 

 

     Hans Ole Rathje 


