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Rørvig Havns Brugerråd 
Mødereferat fra Brugerrådsmøde den 23. august 2022  

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder og referent 
2. Godkendelse af referat fra brugerrådsmødet den 10. maj 2022 
3. Orientering fra havneadministrationen (ST) 
4. Nyt fra Havnerådet (ST, AN og SH) 
5. Orientering fra havnens forretninger og foreninger (bordet rundt) 
6. Orientering om møde og aftale med RHI (SH & AN) 
7. Resultat- og målsætninger for Rørvig Havns Brugerråd 2022 – 2025 (SH) 
8. Udarbejdelse af strategi for renovering af havnen, herunder ”arbejdsgruppens” rolle 
9. Nedsættelse af ”vedligeholdelsesgruppe” (SH) 
10. Fastlæggelse af mødedatoer og lokalitet for det næste brugerrådsmøde 
11. Eventuelt 

 

Tilstede 

• Søren Lund (SL) – Formidlingscenter Fisk og Fjord Rørvig 

• Andreas Nielsen (AN) - Rørvig Fisk 

• Carsten Meilsøe (CM) – Rørvig Kajakklub 

• Stine B. Bendixen (SBB) - Rørvig Sejlklub 

• Puk Kejser (PK) – Rørvig Helårsbadere 

• Henrik Stig Pedersen (HP) – Rørvig Bådejerforening 

• Søren Hougaard (SH) – Rørvig Fiskeklub 
• Steen Bruun (SB) – Rørvig Bådelaug 

• Steen Hansen (ST) 

• Lise Wolff (LW) 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder og referent 

• Dagsordenen blev godkendt. 

• Søren Hougaard blev valgt som mødeleder. 

• Lise Wolff blev valgt som referent. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat fra brugerrådsmødet den 10. maj 2022 

• CM havde rettelse til sit efternavn. Det staves Meilsøe. 

• Som kommentar til referatpunkt 6 (prioritering af ønsker, der bør gennemføres med 
tidsplan 2022) drøftede medlemmerne kort rådets status som rådgivende organ kontra 
AN’s udtalelse om at Brugerrådet skal tage ansvar for at træffe svære beslutninger og stå 
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på mål for dem.  AN præciserede, at medlemmerne aftalte at bakke op om de beslutninger, 
der bliver truffet på baggrund af brugerrådets input.  

 
Ad 3) Orientering fra havneadministrationen (ST) 

• Havnene lander samlet set på et gæstetal, som ligger på samme niveau som sidste år. 
Rørvig har haft mange gæstesejlere og tallet for overnatninger nærmer sig indtil videre 
3000 for i år.  

• Jørgen Høygaard Jensen er blevet fastansat som havnemedhjælper. 

• Der arbejdes på en ny organisering i forhold til havnemedarbejderne. Ideen er, at alle i 
vinterperioden møder ind i Nykøbing og fordeler sig på de opgaver, der samlet set er for 
Rørvig og Nykøbing Sj Havn. På den måde udnyttes ressourcerne bedre. 

• Lise Wolff er blevet ansat pr. 1/8 som ny administrativ medarbejder. Hun skal udover den 
daglige administration også servicere salgsboderne på Rørvig Havn. 

• Grundet et EU direktiv kommer der i nærmeste fremtid kontaktløs betaling til 
dieselstanderne.  

• Der har været utilfredshed blandt brugere af vandscootere med, at der ikke længere er 
årskort til slæbestedet. ST forklarer, at der kun er ca. 25 brugere om året, der køber årskort 
og at der er relativt meget administration ved det.  

• Havnerådet skal den 6. oktober tage stilling til taksterne for næste år. Der vil være større 
prisstigninger end sædvanligt pga. den høje inflation. ST arbejder på et oplæg på 5% for 
både op til 2,49 m. i bredde og 10% for både over 2,49 m.  
 

Ad 4) Nyt fra Havnerådet (ST, AN og SH) 

• Havnerådet arbejder på, at havnene får et fast tilskud på 1,5 mio. kr. om året, så der kan 
lånes ca. 23-25 mio. kr. til udvikling af havnene.  

• Havnene indgår også i den overordnede plan ”Strategisk-fysisk udviklingsplan for Nykøbing 
Sj og omegn”. Rørvig Havn indgår dog ikke så meget i denne plan, fordi den handler om at 
få mere erhverv til området og få bundet havn og by mere sammen.  

• SH noterer sig at der blandt nogle politikere diskuteres en form for ”privatisering” af 
havnene. ST orienterede om, at der drøftes lidt i krogene men uanset organisationsstruktur 
vil der altid være visse fordele og visse ulemper i en valgt struktur; spørgsmålet er, hvor 
fællesnævnerne er størst og til glæde for de fleste. Den debat kan komme i Havnerådet i 
nærmeste fremtid.  
  

Ad 5) Orientering fra havnens forretninger og foreninger (bordet rundt) 

• Rørvig Sejlklub (SBB) 
o Der har i år været samarbejde med Nykøbing Sj Sejlklub, fordi de manglede 

instruktører. Der kom 5 sejlere fra NK-S. 
o Der er tilfredshed med den nye bom ved parkeringspladsen. Der mangler stadig den 

bom, der skal være bag slæbestedet. HP gør opmærksom på, at sejlklubben skal 
huske at åbne bommen, når formiddagens aktiviteter i sejlklubben er afsluttet. Der 
er tilfredshed med, at slæbestedet er blevet højtryksspulet. Der er dog stadig glat 
og der arbejdes på at finde en mere holdbar løsning. 
 

• Rørvig Bådelaug (SB)  
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o SB gør opmærksom på, at flaskecontainerne stadig agerer som bom ved 
jollepladsen/slæbestedet. Der mangler tilbagemelding fra Havnekontoret om, 
hvornår der kommer en bom op. ST vil følge op på det.  

o SB gør opmærksom på, at der er mange gæstesejlere, der har udtrykt, at de har 
svært ved at identificere havnemedarbejderne, når de går rundt på havnen. 
 

• Rørvig Fisk (AN) 
o Der har ikke været så mange gæster i Rørvig Fisk år som sidste år.  
o Der er tilfredshed med parkeringspladsen. Det støver ikke så meget som tidligere. 
o Der er tilfredshed med vedligeholdelsen af udenomsarealerne.  
o AN gør opmærksom på problemer med mange rotter på havnen. Rørvig Fisk har 

haft Rentokil på besøg og det har hjulpet. Der er ikke tilfredshed med det firma, der 
har den nuværende kontrakt med kommunen. 

o  

• Rørvig Helårsbadere (PK) 
o Der har været en forsøgsordning med åben i sauna både morgen og aften og 

saunagus med badetøj på.  
o Der er pt. 90 på venteliste til saunaen.   
o Foreningen har et ønske om at få hegn rundt om broen, en ny lås og en bænk på 

broen. Foreningen sender en tegning til ST.  
o PK spørger ind til hvordan forsikringsansvaret er fordelt mellem foreningen og 

Odsherred Havne?  ST mener umiddelbart, at det er havnens forsikring der skal 
dække, hvis der sker materialeskader på broanlæg.  
 

• Rørvig Bådejerforening (HP) 
o HP gør også opmærksom på problemer med mange rotter på havnen.  
o HP spørger ind til muligheden for at få et teltlignede konstruktion op som ny 

grillplads.  
o Foreningen ønsker, at havnepersonalet er mere synligt på havnen.  
o Foreningen har bådoptagning lørdag den 1. oktober.  

 

• Rørvig Fiskeklub (SH) 
o Foreningen deltager i kommunens Ren Natur kampagne den 19. oktober.  
o Havnens informationsskab rykkes ned til vejen, så det bliver mere synligt.  
o Nogle af foreningens medlemmer spørger ind til muligheden for videoovervågning. 

Der stjæles ind i mellem benzin og motorer. ST orienterer om, at der er 
videoovervågning i Nykøbing Sj Havn og selvom det er gode kameraer, så kan det 
nogle gange være vanskeligt at se, hvem det er, der færdes på havnen.  

 

• Rørvig Kajakklub  

o Klubben har pt. 141 medlemmer.  
o CM ville gerne være med til at skabe et bedre forhold mellem klubberne. Det går 

godt med det praktiske, men det halter stadig lidt med det sociale. CM ønsker, at 
foreninger hjælper hinanden mere.  
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o I forhold til rotteproblemet pointerer CM, at man skal være påpasselig med 
fiskeaffald. 

o Vandstandsmåleren virker ikke.  
o Hajtænder ved en af tilkørselsvejene kan ikke ses.  

 

• Formidlingscenter Fisk og Fjord Rørvig (SL) 
o Centeret har fået tildelt 150.000 kr. fra kommunens pulje. til medfinansiering af 

foreningers skitsetegninger til projekter. Det er vigtigt for centerets fondssøgninger 
og realisering, at kommunen vil deltage i udviklingen. Midlerne skal bruges til 
skitseprojektet, der forventes færdigt ultimo året. Det forventes, at der i 2023 skal 
søges fonde, at der bygges i 2024 og at der åbnes for centeret i 2025. 

 

• Opsamlende 
o SBB spørger om der er en plan for bekæmpelse af rotter. ST svarer, at kommunen skal 

stå for det. AN pointerer, at kommunens leverandør kun sætter klapfælder op og at 
det er ikke nok. SBB opfordrer ST til at gå videre med det. ST vil gå videre med det. 

o ST orienterer om, at det nuværende grillhus vil blive lavet om til en miljøstation. Og 
at alle skraldespandene på molerne i den forbindelse pilles ned.  

 
Ad 6) Orientering om møde og aftale med RHI (SH & AN) 

• Medlemmerne anerkender Rørvig Havn Interesseforenings indsats under fraværet af et 
brugerråd. Brugerrådets medlemmer er enstemmigt enige om at overtage foreningens fine 
relationsforpligtelser og arbejde videre i den gode ånd.  
SL præsenterede en tekst til en udtagelse fra Brugerrådet, vedrørende Brugerrådets 
opgaver og kompetence. SBB ønskede at redigere i den foreslåede tekst, som hun derefter 
vil rundsende til Brugerrådsmedlemmerne med anmodning om godkendelse. Den endelige 
godkendte tekst til udtalelse blev følgende:  
 
”Et enigt Brugerråd i Rørvig Havn, udtaler følgende på baggrund af dets møde tirsdag den 
23. august 2022:  
 
Odsherred Kommunen har besluttet, at der for perioden 2022-2025, skal nedsættes 
Brugerråd lokalt for hver af Odsherred Kommunes havne. Brugerrådet på Rørvig Havn er et 
demokratisk valgt organ, der repræsenterer havnens foreninger og virksomheder. 
 
Brugerrådets opgave er, som der står i kommissoriet at agere høringsorgan for udviklingen 
af Rørvig Havn, rådgive og sikre brugerindflydelse, samt engagere sig i prioriteringen af 
havnerelaterede aktiviteter. Herudover vil Brugerrådet være daglig kontakt til 
havnemyndigheden. 
 
I perioden 2018-2021 var der ikke etableret Brugerråd i Rørvig Havn. I den periode varetog 
Rørvig Havns Interesseforening (RHI) ovenstående opgaver. Med etableringen af 
Brugerrådet har rådet overtaget de opgaver, RHI hidtil har varetaget. Det er det nye 
Brugerråds håb, at RHI vil dele deres viden og erfaring med Brugerrådet, så 
kompetenceoverdragelsen bliver så effektiv som muligt.” 
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Ad 7) Resultat- og målsætninger for Rørvig Havns Brugerråd 2022 – 2025 og ad 8) 
Udarbejdelse af strategi for renovering af havnen, herunder ”arbejdsgruppens” rolle (punkterne 
lægges sammen) 

• Medlemmerne diskuterede hvordan Detailplanlægningsgruppens arbejde bliver forankret i 
Brugerrådets arbejde uden at skulle begynde forfra, da der allerede var ydet en flot indsat 
fra medlemmerne af Detailplanlægningsgruppen.  
ST anbefaler at Brugerrådet overtager Detailplanlægningsgruppens arbejde og inviterer 
eksperter fra den tidligere Detailplanlægningsgruppe, når der arbejdes videre med allerede 
drøftede skitser. ST vil indstille til Vækst og Udviklingsudvalget, at Brugerrådet får udvidet 
opgaveporteføljen omkring Detailplanlægning af Rørvig Havn i henhold til Lokalplanen.  
SBB udtrykte, at hun er usikker på, om det er den bedste fordeling, at Brugerrådet 
overtager Detailplanlægningsgruppens arbejde. 
SB var ikke enig i at Detailplanlægningsgruppen skulle nedlægges. 

 

Ad 9) Nedsættelse af ”vedligeholdelsesgruppe” (SH) 

• Medlemmerne diskuterede muligheden for at holde faste møder med havnepersonalet 
vedrørende de mindre vedligeholdelsesopgaver, de oplever, der er. Medlemmerne blev 
enige om, at der skal holdes et åbent havnevandringsmøde en gang om måneden, hvor alle 
interesserede kan møde op og komme med bidrag. ST orienterer havnepersonalet om 
denne beslutning.  

 
Ad 10) Fastlæggelse af mødedatoer og lokalitet for det næste brugerrådsmøde 

• Næste møde afholdes torsdag den 24. november, kl. 16.30 -18.30 i Rørvig Kajakklub.   

Ad 11) Evt.  

• Der er mange trafikale udfordringer ved færgelejet, bl.a. fordi mange tror, at de kommer 
ud på en ensrettet vej. Kommunens trafikteam skal kontaktes. ST vil nævne det for lederen 
af Trafikteamet.  

 


