Referat fra Brugerrådsmøde mandag den 9. februar
2015 på Havnekontoret
Tilstede: Steen Holbek, Lars Bock, Ivar Krogager, John Holm, Per Hansen, Arne
Madsen, Søren Brask, Kenneth Højlund.
Afbud: Jan Thorst.

1. Nyt fra formanden: Steen oplyste, at Marinaudvalget p.t. afventede politisk
proces og ændring af kommissoriet omkring marinaen. Al information ligger på
kommunens hjemmeside under Marinaudvalget. Her kan alle følge med i den
løbende proces.
2. Valg af formand/næstformand: Enigt Brugerråd valgte Steen Holbek som
formand i de næste to år. Ligeledes enigt Brugerråd valgte Lars Bock fra Køge
Dykkerklub som næstformand for de næste to år.
3. Status på økonomi: Kenneth oplyste, at der var tilført budgettet 600.000 kr.
til drift og vedligehold, samt ca. 200.000 kr., til vedligehold af de nye
overdragede arealer. Samlet set bliver marinaens ansvarsområde ca. dobbelt så
stort som hidtil. Der prioriteres midler til leasing af løftevogne, samt ny
arbejdsmaskine. Samtidig er der sat 150.000 kr. af til opførelse af nyt
badeanlæg. Desuden arbejdes der på fældning af træer i Lunden/rodfræsning –
maling af bygninger – beklædning af bygninger – grading af grusarealer – rep.
Af asfalt – nyt halvtag ud for Pearl Harbor – ændring af indretningen af
miljøgården – nyt administrationssystem- trådløse sendere på stand alone
automaterne ved bomme-toiletter mv. Marinaen kom ud af 2014 med et
underskud på ca. 8000 kr. Der er p.t. 2 ledige bådpladser på Køge Marina.
4. Parkering og parkeringsmærkater på Køge Marina: Der blev diskuteret
hvorledes fremtidens parkerings forhold bør være på Køge Marina. Brugerrådet
anbefalede Køge Kommune at der arbejdes på 6 timers parkering i den
nuværende parkeringszone, og fri parkering fra kl. 2200-0600.
5. Badeaktivitetsareal på Køge Marina. Brugerrådet orienteret om processen,
hvor der p.t. afventes godkendelse fra Kystdirektoratet. Der er foretaget
politisk godkendelse af badeareal på ca. 4500 m2 i den nordlige del af det nye
nordlige bassin. Der søges at skabe maritim synergi mellem svømning- triatlon
– dykning – paddlebord – jollesejlads – windsurfing, og ønsket er, at der skabes
mere interesse omkring Køge Marina, og derved forretningslivet og klublivet på
marinaen. Badearealet forventes åbnet primo juni 2015, hvis der bliver givet
tilladelse fra de involverede myndigheder.
6. Status på projekt omkring faste bådstativer: Marinaen arbejder videre
med projektet, og er ved at undersøge hvorledes andre havne har grebet det
an. Der er bestilt nyt arbejdskøretøj og to løftevogne til henholdsvis mindre og
store både. Selve stativprojektet forventes at blive påbegyndt i løbet af
efteråret. Brugerrådet vil blive orienteret og inddraget i processen.
7. Toiletter på Nordstranden: Der er politisk besluttet og afsat 400.000 kr. til
renovering og opsætning af toilet på Nordstranden. Der skal graves el-vand-

kloak ned fra den gamle del af marinaen til det nye område. Marinaens
personale hjælper med renovering af toiletbygningen og nedgravningen af
ledninger. Projektet foregår på marinaens fremtidige arealer og er således ikke
et projekt uden for kommunens regi. Projektet forventes færdigt i løbet af
2015, afhængig af diverse tilladelser fra andre offentlige myndigheder,
herunder Naturstyrelsen.
8. Emner til det årlige møde med bådejerne på Køge Marina. Mødet finder
sted mandag den 30. marts 2015 kl. 1900 i rådhusets kantine. Der blev
besluttet følgende emner: Orientering om Dansk Sørednings selskab –
Bådstativer og forsikringsretningslinjer omkring disse – spørgetid til
Brugerrådet og Havneadministrationen. Invitation fremsendes med Havnenyt i
starten af marts 2015. Bemærk at Havnenyt fremsendes digitalt.
9. Havnedag 2015. Brugerrådet besluttede at afholde Havnedag lørdag den 20.
juni fra kl. 1200-1600. Der planeres i lighed med sidste år, at klubberne holder
åbent hus, og der laves lidt forskellige indslag for børn og vokse. Samtidig
afholdes Stafet for Livet – Hummerdage samt større sejlerstævne.
10.Status på Dansk Søredningsselskab: Projektet kører, og der er indkøbt båd
– sikret havneplads. Der arbejdes stadig på mødelokale. Der forventes opstart
enten den 1. juli eller 1. august 2015.
11.Ønske fra KMS bestyrelse om udlæggelse af ny 60 meter flydebro for at
i mødekomme ønsker om plads til større gæstebåde – Sejlerstævner –
Bådudstilling: KMS samt KMHF og Køge Sejlklub mente, at det ville skabe
mere liv i det nye nordlige bassin, hvis en flydebro blev udlagt. Det kunne godt
vente med el og vand på broen. Brugerrådet var enige i, at det var ønskeligt
med en ny flydebro i fremtiden. Kenneth mente ikke at der var økonomi til
udlæggelse af en bro i det nye nordlige bassin, men derimod at en flydebro på
bagsiden af bro 1, hvor der kunne trækkes el og vand fra Bro 1 kunne være en
mulighed. Men der skulle være økonomi i projektet før det kunne startes. Der
arbejdes videre med muligheden for udlæggelse af en flydebro i løbet af året og
næste år. KMS havde yderligere ønsket at få en redegørelse fra
havneadministrationen på hvilke driftsmidler der agtes anvendt til
hvilke projekter og vedligeholdelsesarbejder i 2015. KMS repræsentanten
fik udleveret det af Byrådet godkendte budget for 2015, samt orienteret om
Virksomhedsplanen. Brugerrådet har ikke økonomisk ansvar over Køge
Kommune, men er et rådgivende organ inden for drift og udvikling af marinaen.
Der udfærdiges ikke særlige redegørelser til klubberne.
12.Klage fra bådejer over havnepersonalets medvirken i forbindelse med
politisk truffet beslutning om opsætning og renovering af toilet på
Nordstranden. Brugerrådet mente ikke at opgaven faldt uden for eksisterende
arbejdsområde. Køge Kommune benytter eget personale i det omfang det er
nødvendigt/muligt. Det område der opsættes toilet på, vil i fremtiden være en
del af Køge Marina.
13.Evt. Intet at bemærke.

