Referat fra Brugerrådsmøde onsdag den 9. oktober 2013 på Køge Marina.

Tilstede: Steen Holbek, Niels Peter Nielsen, Arne Madsen, Ivar Krogager, Per Hansen, Poul
Engell, Søren Brask, Kenneth Højlund
Afbud: Jan Thorst.
1. Velkomst og orientering fra formand Steen Holbek: Denne bød Poul Engell fra
Køge Dykkerklub velkommen som nyt brugerrådsmedlem. Formanden orienterede
yderligere omkring den proces der nu er igangsat af Køge Kommune omkring
helhedsplanen for Køges kystlinjer. Kulturchef Peter Christensen har ønsket en
tilkendegivelse om marinaen ønsker at deltage i maritim festival i 2014, i stil med
sildens dag, og havnedag på Søndre Havn. Brugerrådet var meget positive over for
dette. Nærmere information tilgår i løbet af vinteren.
2. Orientering omkring vindmøllerne der planlægges opsat på erhvervshavnen:
Niels Peter Nielsen oplyste, at der laves indsigelser mod lokalplan og kommuneplan for
at få standset videre planlægning af vindmøller på molerne. Der indsamles underskrifter
mod møllerne, samt en kampagne på Facebook. Selv om der er politisk udmelding om
at sætte møllerne på standby indtil 2015, vil et enigt Brugerråd (bortset fra Søren
Brask, der ikke ønsker at tage stilling), have vindmøllerne helt fjernet fra fremtidig
planlægning på erhvervshavnen i Køge. Brugerrådet arbejder videre med sagen.
3. Orientering omkring udvidelsen af Køge Marina: Kenneth orienterede om den
anlægsmæssige udvidelse af Køge Marina. Skitse til nyt landareal omkring tidligere
dækmole fremlagt til orientering. Brugerrådet to ikke stilling til skitsen, i det
udformningen bør indgå i det kommende planlægningsarbejde.
4. Økonomi: Marinaen har haft en dårlig økonomisk periode fra januar til juni, hvor den
gode sommer rettede noget op på økonomien. Grundet fratrædelse af Susie
Glentemose, har der været overlab på løndelen efter ansættelse af vores nye
havneassistent Lars Daugaard Pedersen, der startede 1. oktober 2013. Marinaen
forventes at komme ud med et underskud på under 50.000 kr., for 2013. Køge Marina
har fået tilskud fra kommunen på 135.000 kr., som er indregnet i det forventede
underskud. I 2014 og 2015 får Køge Marina tilført budgettet ekstra midler, da vi har
fået og vil få overdraget nye ansvarsområder (nye molefyr, grønne områder etc.). Køge
Marina har pr. 9. oktober 2013, 13 ledige pladser, hvilket ses at være tilfredsstillende.
5. Nyt fra havneadministrationen:
- Der arbejdes på ny hjemmeside/mobilapp, som forventes igangsat i løbet af vinteren.
- Køge Marina har anskaffet en gammel golfbuggy, som bliver istandsat og bliver
benyttet til transport/arbejdsvogn.
- Der er opsat nyt gratis internet på marinaen. Det hedder BOATWIFI, og kodeordet kan
fås ved henvendelse til havneadministrationen.
- Der opsættes nye LED lamper på alle pladserne på marinaen. Udskiftningen betales af
veje/byrum i Køge Kommune. Udskiftningen forventes færdig i løbet af vinteren.
- GPS vagt har kørt tilsyn med Køge Marina siden juni 2013. Det er svært at måle
præventivt arbejde og tilsyn. Det koster ca. 3000 kr. om måneden at have vagt
kørende hver nat. Et enigt Brugerråd ønskede at fortsætte ordningen i 2014.
6. Evt. Køge Sejlklub har skrevet til Kulturudvalget, i det de fra efterrår/vinter 2013/2014
ikke længere har adgang til vandet fra deres område. De ønsker at surferne får adgang
via stranden, og får sat nogle containere op til opbevaring af deres udstyr. Brugerrådet
bakker op om denne midlertidige løsning. Sejlklubben afventer svar fra
Kulturudvalget/Kulturforvaltningen.
Næste møde fastsat til onsdag den 27. november 2013 kl. 1800, med efterfølgende spisning
kl. 1900.
Kenneth Højlund, referent.

