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1. Velkommen 

Palle K. Tourell bød velkommen og introducerede havnegruppens nye driftskoordinator.  

 

Med udgangspunkt i ’Retningslinjer for brugerinddragelse på de kommunale havne på Bornholm’ 

drøftede de fremmødte brugerrådets sammensætning. Der var enighed om, at havneadministrationen 

skulle skrive til Rønne-Knudser Byting for at høre, om bytinget var interesseret i en plads i brugerrådet, 

samt kontakte Radioamatørerne for at få opdateret kontaktoplysninger for foreningen.  

 

2. Statistik 

Ea Krogstrup gennemgik tal og tendenser for havnene generelt og for Nørrekås Lystbådehavn 

specifikt. I 2019 har de kommunale havne i alt ca. 650 fastliggere, heraf ca. 250 i Nørrekås.  

 

Antallet af gæstesejlere (overnatninger) i de kommunale havne på Bornholm er faldet med 3 % siden 

2018, mens antallet af overnatninger er faldet med 9 % i Nørrekås specifikt. Nørrekås Lystbådehavn 

står dog for hele 30 % af indtægterne fra gæstesejlere i de kommunale havne og er den havn med 

absolut flest overnatninger om året. Danske og tyske sejlere er fortsat de to største grupper af 

besøgende fra vandsiden - med svenske og polske sejlere på 3. og 4 pladsen. 

 

3. Budget 

Ea Krogstrup gennemgik havnens driftsøkonomi, herunder den særlige renoveringspulje for havne, 

som i år har finansieret en række mindre og mellemstore arbejder i Nørrekås Lystbådehavn: 

 Oprydning og bortkørsel af affald på arealerne til vinterstandpladser 

 Udskiftning af knækkede fliser ved Roklubben 

 Reparation af oliesalgsautomaten samt udskiftning af tankanlæg og stander 
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 Nødreparation af undermineret kaj i det vestlige bassin 

 Udskiftning af vaterlister ved Kaj P og ved Strandjægerne 

 Udskiftning af 2 knækkede Y-bomme i det østlige bassin 

 Materialer til reparation af flydebro 

 Reparation af gamle kabler i inderhavnen 

 Opsætning af redningsstiger (TRYG-fonden) 

 Indkøb af ”pensioniststænger” til udvalgte Y-bomme 

 

Ea Krogstrup orienterede ligeledes om, at den resterende bevilling på 201.000 kr. til etablering af 

badefaciliteter ved Snetippet blev annulleret i forbindelse med dette års budgetforlig. Endelig 

redegjorde hun for det økonomiske scenarie (både drift og anlæg) for de kommunale havne i 2020.  

 

4. Status for 2019 

Mikkel Engset Høst og Aron Kjøller-Hansen gav en status på diverse projekter og aktiviteter i havnen: 

a) Slæbestedet 

Der mangler fortsat nogle afsluttende elementer i slæbestedsprojektet, som vil blive igangsat i 

løbet af 2020. 

b) Uddybningen af havnebassinerne 

Der er i år foretaget en akut uddybning af indsejlingen og af området ved Bro S. Der vil 

fremadrettet være fokus på at sikre en tilstrækkelig dybde af alle bassinerne i havnen.   

c) Opsætning af ”pensioniststænger” 

Der er indkøbt ”pensioniststænger” hos KH Maskinværksted, som skal sættes op på udvalgte 

bomme i havnen. Stængerne ligger fortsat hos producenten, men vil blive afhentet og monteret 

hurtigst muligt. Brugerne påpegede, at der også skal skiftes fortøjningsbeslag de steder, hvor 

de gamle beslag er revnet.  

d) Udskiftning af fliser ved roklubben 

Fliseområdet ved klubben, som blev beskadiget i forbindelse med renoveringen af Nørrekås, 

er nu udskiftet.  

e) Nyt tankanlæg 

Der er indkøbt og monteret ny tank og stander til marinediesel på havnen. Den gamle tank var 

tæret flere steder og den gamle stander gik konstant i stykker med mange udkald og 

manglende brændstofsalg til følge.  

f) Renovering af vaterlister ved kaj P og ved Strandjægerne 

Der er udskiftet vaterlister på disse strækninger i havnen. Arbejdet er afsluttet. 

g) Udskiftning af 2 knækkede Y-bomme 

De 2 Y-bomme, der ret hurtigt efter opsætning knækkede i hårdt vejr, er nu udskiftet. Arbejdet 

er afsluttet.  

h) Renovering af bro ved roklubben 

Der er indkøbt materialer til det planlagte renoveringsarbejde, og roklubben, der har tilbudt at 

kaste frivillige kræfter ind i projektet, er gået i gang med renoveringen.  

i) Reparation af kabler i den gamle havn 

Arbejdet er afsluttet. 

j) Opsætning af redningsstiger fra TRYG-fonden 

Alle stiger er nu opsat i henhold til aftalen med fonden, og der er enighed om, at stigerne er 

funktionelle og flotte. Efter opsætning var fonden forbi og udbedre en software-fejl i stigerne. 

Projektet løber i 3 år, hvorefter stigerne vederlagsfrit overgår til havnen. Brugerne påpegede, 

at det er vigtigt at afsætte midler til driften af stigerne, når projektperioden er afsluttet.  

k) Belægning (stop for rotationspladser) 

Der var enighed om, at der ikke er behov for at sige nej til rotationsbåde i havnen lige nu. I 

stedet tildeles rotationsbådene en midlertidig plads ved Bro S og flyttes, når der er ledige faste 

pladser til dem ved andre broer i havnen.  
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l) Renoveringsopgaver på bygningerne i havnen 

Ejendomsservice, der pr. 1. januar 2019 har overtaget drift og vedligehold af de kommunale 

bygninger på havnene, har brugt efteråret på at kortlægge det aktuelle renoveringsbehov. På 

baggrund af kortlægningen har man i indeværende år besluttet at udskifte 6 yderdøre i 

havnens servicebygning. Det er også besluttet at udskifte vinduerne på 1. sal i Cafe Kaas i 

løbet af vinteren.  

 

5. Forslag til vedligehold og anlæg i 2020 

Brugerne fremsatte følgende forslag for 2020: 

 De skæve lysmaster på Remisevej bør udskiftes.  

 Man bør sløjfe den ene petanque-bane og reparere den anden. Der bør også anbringes en 

rive ved banerne.  

 Havnen bør prioritere at få sikret den vestlige forkastning. Der er huller i forkastningen og flere 

steder er kabler og ledninger blottet. 

 I hjørnet ved det gamle slæbested er kajen undermineret. Havnen bør få undersøgt omfanget 

af skaden og udbedret forholdene hurtigst muligt.  

 Det trekantede område mod vest bør afrettes, og der bør køres grus på de mudrede arealer på 

området.   

 

6. Affaldshåndtering 2019 

Der er afsat 40.000 kr. til affaldshåndtering på Nørrekås i 2019.  

Brugerne udtrykte ønske om nedgravede affaldsstationer eller afskærmning af containere. Havnen 

afventer pt. anvisninger fra BOFA om, hvordan den fremtidige affaldssortering på de kommunale 

havne skal se ud.  

 

7. Eventuelt 

Strandjægerne spurgte ind til kloakeringsløsningen for den nye servicebygning ved deres klubhus. 

BRK undersøger sagen og giver klubben besked.  

 


