
       Referat af havneudvalgsmøde d. 30. oktober 2018 

Mødedeltagere: HJ, OV, KR, FS, JD, HR   

1. Siden sidst 

Flåden er under rep., 2 containere er låst af for vinteren, taljer og stropper er blevet 
kontrolleret, forankringskæde fra land til midterbro har været knækket og er blevet 
repareret, dæmningen ryddet bortset fra Mamrelund, der er gjort klar til midlertidig 
flytning, licitation på spuns omkring dæmningen – bud indkommer 2/11, møde 8/11, HR 
deltager i kursus om havnevedligeholdelse 15/11. Kalundborg Kommune ansøger om, at 
der må oprettes op til 20 småbådspladser på vestsiden af vestbroen. 
 

2. Fast bopæl i båden  

Et foreløbigt vejledende svar fra Kalundborg Kommune kan ikke anbefale, at der gives 
tilladelse til, at bådejere kan have fast bopæl i båden. Hvis der ønskes en egentlig 
sagsbehandling, skal spørgsmålet først til udtalelse i kystdirektoratet og fredningsnævnet. 
Havneudvalget beslutter, ikke at foretage sig videre, hvilket betyder, at bådejere ikke kan 
have fast bopæl i deres båd. 

 

3. Etablering af bedre dækning af havnen med wi-fi. 

Der er indhentet et tilbud på 1050kr. + moms for et accesspoint, der kan dække hele 
havnen, og som kan konfigureres efter vores ønsker. Arbejdet sættes i værk. 
 

4. Vestbroens 3 pontoner 

OV arbejder videre med at udarbejde et beslutningsgrundlag for evt. levetidsforlængelse. 
HR har fået oplyst, at der intet kan siges om evt. overtagelse af tiloversblevne pontoner fra 
vesthavnen på nuværende tidspunkt, og at overtagelse, hvis det bliver aktuelt, tidligst vil 
kunne ske i 21-22. Indtil videre holder vi ekstra øje med, om pontonerne holder højde over 
vandet, og om nødvendigt bliver de tømt hyppigere. 
 

5. Havnemesse/konference i Fredericia 

JD og HR deltager.  

6. Havneudvalg 2019 

KR ønsker ikke at fortsætte. HJ har ikke besluttet sig endnu. Øvrige medlemmer fortsætter 
 

7. Bremse på ophalerspil og nedsynkning af østre skinne på søsætningssporet. 

C-holdet anmodes om at se på ophalerspillet med henblik på at finde ud af, hvorfor spillet 
ikke bremser jævnt. 
Søsætningssporet søges rettet op i forbindelse med at der kommer en entreprenør til 
havnen og slår spuns. 



 

8. Beslutningsprocessen i havneudvalget 

Der har manglet information i forbindelse med spunsslåning omkring dæmningen, og der 
har manglet en drøftelse af, hvem der skal foretage beregninger af fundament til 
søjlesvingkran – HR tager kritikken til efterretning. HR har forespurgt et medlem af klubben, 
om han vil foretage de nødvendige beregninger. KR er uenig i, at opgaven kan varetages af 
et medlem af klubben og  mener, at det bør være et firma, som er omfattet af en forsikring, 
der foretager beregningerne. OV undersøger, om arbejdstilsynet skal vurdere 
kranfundament. 
 

9. Evt. 

Havneudvalget vil kræve, at både, der ligger i vandet om vinteren, forsynes med 
dobbeltfortøjninger – annonceres allerede nu, besluttes på næste møde. Bådejerne får 
besked.  
Når entreperenøren, der skal forestå spunsslåning, kendes, afholdes møde med 
vedkommende for at fastslå, hvilke forholdsregler der skal tages i forbindelse med 
bådejerne på østbroen. 
Lys på jollepladsen opsættes på stander og udskiftes med LED-projektør. 
Ejere til gummmibåde, der har ligget på stativ på dæmningen, forsøges opsporet. 
 

 

 

 

Hans Ole Rathje 

 

 

 

 

 

 

 


