
Brugerrådsmøde d. 25.09.2022 kl. 10.00  
 
Nykøbing Sj. Havn 
 
Deltagere 
Steen Hansen Havnefoged 
Kim Jespersen Havnen 
Bo Lindegaard Ejerboligerne 
Søren Glumby Nielsen  Erhvervene 
Holger Wittrock Roklubben 
Finn Christensen Bådelauget 
Allan Wiingaard Sejlklubben 
 
 
Næste møde:  Mandag d. 28.11.2022 kl. 10.00 hos Havnefogeden. 
 
Dagsorden med kommentarer. Pkt. henviser til opgavelisten. 
 
Fældning af træ ved Korvetvej, se pkt. 6 
Placering af containere til kabysaffald. Se pkt 10 
Flytning af glascontainer så roklubbens nylagte asfalt ikke ødelægges af lastbiler. Er løst 
Parkering af biler.pkt 8 
Orientering om flydebroer. 
Fjerne hegn omkring minigolfbane. Udført  
Skilte. Se pkt. 22 
Grænseflader for drift og vedligehold af tilstødende arealer. Arealet bag sydmolen er ikke 
havnens areal 
 
Parkering af både på P pladser se pkt 8. og  
Havnefogeden:har modtaget forespørgsel om grejskure (ved bådelauget) kan udlejes fortrinsvis til 
borgere i Odsherred under forudsætning af, at de har en havneplads?  
Bådelauget ser ingen fordel i en prioritering, så længe man har en bådplads. 
 
Parkering af både med mast. Optagning af både med master skal være dyrere og skal sikres 
ekstra.(forslag. Kan optages af YSS) AW påpegede at det ikke kan være rigtigt at både med mast 
placeres sammen med både der ikke har master. Hvis de vælter er det kaskoforsikringen for den 
ødelagte båd der skal betale. Havnefogeden foreslog at pladsen ved den grønne hal fortrinsvis 
benyttes til store både med master. Til næste år stiger lejen af arealet. 
 
Havnetakster: stigning på ca. 9 % som indeksering. Hvad med leje af mastekran. Optagning 
måske 250 ekstra for både med mast. Ekstra: Både i indhegningen skal betale ekstra.. 
Havnefogeden arbejder med forslaget. 
 
Flydebroer: der arbejdes på økonomi i havnerådet. 
 
Perlesten på cykelstisti fjernes bedst muligt.ca 2/3 kan fjernes. 
 
 
 
 



 
 
Opgavelisten  
Pkt 1 og 2  afsluttet. 
pkt 3:  master udenfor reoler fjernes t vinteren efter at havnen sender rykker ud. Pågår. 
Pkt 4  udgår. 
Pkt 5  afsluttet 

Pkt.6.  Problem med råger forventes at aftage, da de store træer på cirkuspladsen 
fjernes i vinteren. Træerne fjernes af sikkerhedsmæssige grunde. 

Pkt 7.  Oprydning på kirkegården. Både, der ikke har betalt, løftes af stativerne nu. 
Ca. 5 stk. Nevermann er i gang med at ophugge bådene på kirkegården. 

Pkt 8. AW påpegede, at det er vigtigt at parkeringspladsen overfor roklubben og 
havnekontoret holdes fri for både i vinteren., så der kan parkeres biler i 
vinteren. 

Pkt 9  afsluttet. 
Pkt 10. affaldscontainere til kabysaffald foreslås placeret på hjørnet over for 

toiletbygningen mod Vest. Etableres inden foråret. Miljøaffald fra 
bådklargøringen bortskaffes af den enkelte Gl affaldsplads nedlægges 

Pkt 11 Afsluttet. 
Pkt 12.  opsætning af skilte påbegyndes primo oktober. Arbejdet afsluttes inden 

foråret. 
Pkt 13 -14 Afsluttet 
Pkt 15 Opsætning af lamper ved korvethusene bliver udskudt på ubestemt tid. 
Pkt 16. Bump på havnevej er et mellemværende med Klima og Miljøudvalget, 

trafikteamet. og ikke havnen. 
Pkt 17 afsluttet. 
Pkt 18 Regnskab og økonomisystem er ved at være kørt ind. 
Pkt 19 afsluttet 
Pkt 20 Skraldespande på sydmolen behandles sammen med pkt 10. 
Pkt 21 Udgår. 
Pkt 22 Forbudsskilte (vendeskilte) opsættes for at sikre ingen trafik fra Korvetvej til 

masteplads. Arbejdet udføres af YSS inden 1. dec. Sikkerhed. 
 
Pkt 23 vedligehold af legeplads prioriteres ikke af havnen p.t.. Penge til vedligehold 

skal skaffes fra andre steder. 
Pkt 24  udgår 
 
Opgavelisten, som var startet af Nina Pind, opdateres ikke mere. 
 
Eventuelt: Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
 
 

 

 


