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Kommissorie til Havneråd 2022-2025.  
  
Havnerådet repræsenterer brugerne i de kommunale havne i Odsherred Kommune. Havnerådet 
er et høringsberettiget råd og skal høres i beslutninger, der har afgørende overordnet betydning 
for udviklingen af de tre kommunale havne samlet set og i forhold til Odsherred Kommunes 
erhvervs-, turisme- og bosætningsstrategier. Havnerådet agerer bindeled mellem brugerne af de 
tre havne og det politiske niveau i Odsherred Kommune.  
 

§ 1 Formål 
Havnerådets opgaver er:  

Høringer:  
Havnerådet skal høres i generelle beslutninger, der har afgørende betydning for de kommunale 
havnes overordnede samlede udvikling. Havnerådet skal ligeledes høres i forhold til politikker og 
strategier inden for havneområdet, herunder drøftelse og anbefaling af årlige takster og større 
anlægsinvesteringer.  
 
Rådgivning:  
Havnerådet fungerer som rådgivende organ for Odsherred Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg 
i spørgsmål, der vedrører de kommunale havnes udvikling og ressourcer samt direkte og 
indirekte bidrag til Vækst- og Udviklingsudvalgets relevante strategier.  
 

§ 2 Valg til Havnerådet 

Havneråd består af 9 medlemmer: 

  

● 3 politiske medlemmer udpeget af Vækst- og Udviklingsudvalget.  

● 1 repræsentant for søsportsforeningerne på Rørvig Havn. 

● 1 repræsentant for søsportsforeningerne på Nykøbing Sjælland Havn. 

● 1 repræsentant for søsportsforeningerne på Odden Havn. 

 

Valg af havnerådsrepræsentanter gælder for 4 år ad gangen. Havnerådets sammensætning med 

deltagernavne vil fremgå af Odsherred Havnes hjemmeside.  

 

Repræsentanterne for søsportsforeningerne vælges af og blandt de tilsvarende repræsentanter 

fra den enkelte havns lokale Brugerråd, dog skal en repræsentant i Havnerådet fra en 

søsportsforening være medlem af en søsportsforenings bestyrelse og hvor foreningens 

hovedaktivitet foretages fra den lokale havn. En søsportsforening skal minimum have en 

bestyrelse på 5 medlemmer og repræsentere minimum 20 øvrige aktive medlemmer for at være 

valgbar til Havnerådet.   

 

●1 repræsentant for erhvervslivet på Rørvig Havn. 

●1 repræsentant for erhvervslivet på Nykøbing Sjælland Havn. 

●1 repræsentant for erhvervslivet på Odden Havn. 

 

Repræsentanterne for erhvervslivet vælges af og blandt de tilsvarende repræsentanter fra den 

enkelte havns lokale Brugerråd. 

 

 

 



2 
 

§ 3 Konstituering 

Formand og næstformand for Vækst- og Udviklingsudvalget er automatisk formand og 

næstformand for Havnerådet. 

Havnefogeden og en repræsentant fra forvaltningen deltager i Havnerådets møder. 

Havnefogedens administration varetager sekretariatsfunktionen for Havnerådet. 

 

§ 4 Havnerådets mødevirksomhed 

Havnerådet udøver sin virksomhed i møder og afholder 2 ordinære møder årligt, henholdsvis et 

møde i 1 kvartal og et møde i 3 kvartal. Herudover kan der ved behov afholdes særlige 

temamøder. Havnerådets ordinære møder holdes for lukkede døre. Møderne afholdes så vidt 

muligt på skift mellem interessenternes adresser på havnene. 

 

§ 5 Tvivlsspørgsmål  

Tvivlspørgsmål der ikke kan løses idenfor dette kommissoriums rammer, skal afgøres i Vækst- og 

Udviklingsudvalget. 

 

§ 6 Opløsning eller ændring  

Byrådet kan - efter høring i Havnerådet – opløse Havnerådet eller ændre i kommissoriet. 

Havnerådet evaluerer rådets arbejde ved udgangen af hver 4-årige funktionsperiode. 

 

§ 7 Gyldighedsperiode 

Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt i Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget og 

gælder til § 6 måtte finde anvendelse. 

 

Godkendt i Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget den 25.01.2022 
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