Møde med Havneforeningerne ved Haderslev Havn.
Torsdag d. 19. april 2018 kl. 18.00.
Deltagere:
Haderslev Kommune.
Jens Hedegaard (havne- og overfartsleder), Hanne Hammer, Haderslev Kommune.
Haderslev Sejl Forening.
Henrik Dietz-Maigaard, Martin Dietz, Olav Nowak, Frank Abrahamson, Reymond.
Haderslev Kajakklub.
Michael Madsen, Søren Brommann, Aage Barlo, Michael Starman, Lene Kjær, Erling Laksafoss.
Haderslev Sejl-Club.
Carsten Mikkelsen, Jeppe Friis, Gunnar Nielsen, Svend Nielsen, Nicolai Ebbesen, Benny SkødtRasmussen (referent).
Mødet blev indledt med en velkomst af Haderslev Sejl-Clubs formand Carsten Mikkelsen. Derefter
gik man over til dagsordenen som følger nedenfor.
1. Valg af dirigent – Carsten Mikkelsen HSC.
2. Valg af Sekretær – Benny Skødt-Rasmussen HSC.
3. Orientering fra HSF v/Henrik Dietz-Maigaard.
Udfordringer med broen.
Nyt betalingsanlæg
Problemer med vanddybden – masser af mudder. Håber på en snarlig uddybning. Afventer
med spænding pkt. 7. på dagsordenen.
Vinteropbevaring giver udfordringer mht. pladser på land. Sejlforeningen mangler i høj
grad ”jord”.
4. Orientering fra HSC v/Carsten Mikkelsen.
Siden vores sidste fællesmøde for godt et år siden, hvor Sejlforeningen var vært, er der i
Sejlklubben opstået en enkelt ny aktivitet som supplement til de andre eksisterende som er
: Tour de Haderslev – Pinsetur til Årø - Blå Bånd til Assens – Pigeaften – Eisbeinspisning.
Det drejer sig om vores ”Onsdagsgrill”. Seniorgruppen med ca. 50 medlemmer mødes i
vinterhalvåret hver onsdag formiddag til kaffe og rundstykker. I sommerhalvåret mødes vi
nu også til grill om onsdagen. Det er med til at styrke det sociale i klubben.
Ved generalforsamlingen i efteråret blev der valgt en ny bestyrelse. Der er en del
gengangere, men Erik Ejlertsen besluttede at stoppe som formand, primært af
helbredsmæssige årsager. Jeppe Friis blev nyvalgt til bestyrelsen som næstformand, og jeg
afløste Erik som formand.
Ved generalforsamlingen blev det besluttet at gå videre med planlægningen at et
nybyggeri, nemlig en ny toiletbygning øst for klubhuset. Bestyrelsen nedsatte efterfølgende
et byggeudvalg, som pt. arbejder videre med det skitseprojekt, som Poul Dørflinger
tidligere havde udarbejdet for os.

Vi har fået foretaget jordbundsprøve, og det tyder på, at vi skal ned i ca. 11 meters dybde
med en pilotering. Hvis det går som planlagt, starter byggeriet efter sommerferien. Det
afhænger af, hvornår håndværkerne har plads i kalenderen.
Vi har også overvejet at udskifte vores 140 meter lange B-bro med en sektionsopdelt
flydebro, men dette projekt er stillet i bero, indtil vi er færdige med den nye toiletbygning.
Vores mastekran blev i efteråret forbedret på flere punkter, bl.a. med nyt spil, så den nu
skulle kunne klare årets udfordringer.
Vores flagmastelaug har været meget aktive og har været i gang med at supplere vores nye
containergård til frontloaderen med en ”lillebror” til de mindre affaldsbeholdere til flasker
og metal. Halvtaget ved kabyssen er de ved at lave vindafskærmning til.
Vores E-bro nærmest X-Yacht blev desværre løftet ud af beslagene af isen og efterfølgende
højvande her i det nye år, men en håndfuld frivillige har nu klaret det.
Volden mod cirkuspladsen er vores pladsmands – Heinrich – smertensbarn, men med
rionet og suppleret med nye planter skal han nok klare at holde ubudne gæster ude.
Flere andre forbedringer er udført eller igangsat – længe leve det frivillige arbejde!
Til vores store glæde besluttede Kultur og Fritid i efteråret at investere i en fælles
foreningsplat- form baseret på programmet Conventus. Det er det regnskabs- og
adminstrationssystem, som vi i HSC i forvejen kører med. Nu er det så gratis foreløbig i en
3-årig periode.
5. Orientering fra HKK. v/Michael Madsen.
Indkøbt flere containere, og kajakker.
Medlemstallet er steget med ca. 15% til ca. 100. Arbejder en del med Bygge- og
anlægsforden omkring midler til nyt klubhus. Der arbejdes med planer for klubhusets
placering ved Lodsvej.
Der er blevet valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
9. -10. juni arrangeres der et ro-arrangement for ca. 24 nye medlemmer.
18. – 19. august afholdes et teknikkursus i Kajakklubben – kan give lidt pladsmæssige
udfordringer. Klubben håber på velvillige naboklubber, som giver plads til deltagerne.
6. Orientering fra Haderslev Kommune v/Jens Hedegaard + Hanne Hammer.
Nye affaldsplaner for Havneområdet. JH sender en ny plan ud til klubformændene.
Servicebygningen på nordsiden er meget aktuel. Dette p.gr.a. placeringen. Kajen på
nordsiden er nu færdiggjort. Der er lidt udfordringer mht. bredderne på pladserne. Aftales
med HSF. Anmoder om et møde med repræsentanter som tager sig af hjemmeside ifm.
FLID. (BSR - HSC), Der opstår lidt forvirring omkring afregning med FLID (Annegrethe).
Pakhuskajen – belægningen bliver liggende med stenmel indtil der er truffet en endelig
afgørelse om placering af evt. Café/servicebygning. Forventes igangsat til efteråret. Der er
indkøbt ny toiletvogn til området ved Honnørkajen/”Helene”.
Brohamrene på den nye bro på nordsiden bliver meget glatte i vådt føre. Muligheder
undersøges. Rustfrit volierenet foreslås som en mulighed.
Nye broer skal laves ved Vodhænget. Der arbejdes på en løsning med hjælp fra
Produktionsskolen.

JH laver en tegning over broforløbet.
Hanne Hammer tager en del af opgaverne for pga. JH´s sygdomsforløb.
CM anmoder om en snarlig montering af vandslanger på Had.Kommunes vandposter.
Der bliver spurgt til de både der ligger som ”hundepension” på nordsiden. Der er en hel del
juristeri i gang i den anledning.
Overnatning på både i vinterhalvåret bringes op. En bådejer beboer lejlighedsvis hans båd.
Hanne undersøger kontrakterne for aftalen.
7. Uddybning af Haderslev Havn.
JH orienterer om bl.a. boreprøver som er blevet analyseret, og som skal danne grundlaget
for uddybningsplanerne. Der arbejdes med en uddybning på overdybde, så pludderet (som
er det forurenede) glider ud i det uddybede. Hvad gør vi ved ”andedammen” bliver der
spurgt fra bl.a. HSF. JH svarer at der mangler økonomi til uddybningen. Hanne orienterer
om muligheder for økonomien. Der kommer en dialog med klubberne inden
sommerferien. Der er afsat 3,5 mill.kr. til opgaven.
Uge 20 sendes det i udbud.
8. Havnepenge sæson 2018.
HSF fastholder 120 kr. for små både p.gr.a. manglende vanddybde
Had. Kommune opkræver 130 kr. for små både.
HSC opkræver 130 kr. for små både.
9. Eventuelt.
a. Michael Starmann (Kajakklubben) fremviser et billede hvor telefonmaster ligger og
spærrer for adgangen. Ordnes af HSC´s pladsmand.
b. Flydebroen skal benyttes af kajakker – ikke tunge sejlbåde. Der laves en aftale mellem
klubbernes medlemmer om venligt at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i at
både anbringes på servicebroen.
c. Problemer med manglende gennemkørsel. Løses ved at åbne for cykelspærringen. Husk
at lukke igen.
d. Der bankes nye pæle ude ved ”Djævleøen” af HSF. HSC vedligeholder bøjerne på
fjorden iht. tidligere aftaler.
e. Hanne Hammer bliver den primære kontakt til Haderslev Kommune. Fremadrettet
bedes alle spørgsmål sendt til Hanne, så sender hun spørgsmålene videre til rette
vedkommende.
Hanne har direkte tlf.nr. 7434 2251.
f. HSF indkalder til mødet i 2019.
Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær Haderslev Sejl-Club
e-mail:sekretaer@haderslevsejlclub.dk.

