
Referat af Brugerrådsmøde i Auktionshallen d. 14.9. kl. 15.00-17.00. 

Dagsorden: 
Godkendelse af dagsorden: 

Opfølgning fra oplægget fra Initiativgruppen omkring Auktionshallen: 

Der har været en valuar på for at finde ud af pris på leje af Auktionshallen. Hvis det er en 

erhvervsdrivende forening er prisen forskellig fra om det er en frivillig forening. 

Opfølgning af budgettet vi fik fremlagt sidst. 

Der har været møde med økonomikonsulent, nu kan der konteres mere detaljeret. 

Der har været flere sejlere i havnen i år, der er en foreløbig stigning på 5% i forhold til sidste år. Der kan 

komme flere både autocampere og søsætninger. 

Vinterbadeforeningen har sendt brev til Vækst- og Udviklingsrådet angående rygter om 

nedlæggelse af shelterpladsen. Mikkel Henriksen ville tage det op med Havnefogeden, er der 

kommet resultat af dette møde? 

Vi talte om hvordan man kan administrere eventuel betaling for brug af shelterpladserne. 

Bordet rundt info samt med bl.a.om ønsker fra den enkelte. 

Er der noget nyt angående de problematikker som blev fremført på vores sidste møde? 

Lyset på molen, der ventes på elektrikeren. Der blev talt om at det er havnepersonalet der skal trække 

kablet ud på molen. 

WiFi på havnen er nedprioriteret af havnen, på grund af N det er exceptionelt dyrt at etablere. 

Molehovederne er ved at blive renoveret. 

Affaldshåndteringen har været væsentligt bedre i denne sommer. 

Prioritering af ønsker, der bør gennemføres med tidsplan 2022. 

Hvis der er nogen ønsker er der lidt midler der kan bevilges. 

Svend har vist Steen "rundt" på havnen inden han gik på ferie. For at vise nogle af de fejl og 

mangler. Blev lovet en mail om disse ting. Den er ikke nået frem. 

Steen beklager at han ikke har fået sendt mail, der er nogle af punkterne der er i gang med at blive 

udbedret. 

Priser på strøm og strømstandere bliver 0 stillet. 

Når sejlsæsonen er overstået skal der slukkes for strømmen, så man ikke kan trække strøm. 

Opdatering af spildevand/kloak på Vestre Havnevej? 

Steen har talt med Odsherred forsyning angående slidlag på asfalten, det vil koste mellem 50 og 

100.000,- kr. Vestre Havnevej bliver åbnet omkring 1. oktober. Fiskeriforeningens plads ved skurbyen 

skal regne med at blive åbnet ca. 1. november. 

Er der tildelt faste pladser på lossekajen? ja/nej. 

Nej! Der er ikke faste pladser. 

Nyt fra Havnefogeden 

Socialdemokratiet har fremsat forslag om at grejskure kun kan tildeles brugere der har 

folkeregisteradresse i Odsherred. Dette spørgsmål vil man gerne have en tilkendegivelse af. 

Så længe at man ikke har problemer med udlejning af skurene har vi ikke nogen holdning til om man 

skal være bosiddende i Odsherred. 

Toiletrengøring henhører ikke under havnen, men under Ejendomme i kommunen. 

Takster for 2023 skal vedtages til næste havnerådsmøde, der forventes en stigning på mellem 5 og 

10%. 

Møde i Vækst- og Udviklingsudvalget, man vil gerne låne i kommunen for at få renoveret/udviklet 

havnene. Man er positive for at få udviklet havnene der er rigtig gode ideer i Udviklingsplanen, som 

Odsherred kommune har lavet for nylig. 

Fastlæggelse af mødedatoer for 2023. 

22.3.2023, 7.6.2023, 13.9.2023 og 6.12.2023. 

Eventuelt. 

Ingen punkter. 


