Referat fra Brugerrådsmøde mandag den 18. februar
2013 På Køge Marina
Tilstede: Steen Holbek, Niels Peter Nielsen, Søren D. Brask, Peter Wium, Poul fra
Havjægerne, Per Hansen, Kenneth Højlund, Arne Madsen ved punkt 8-10.
Afbud: Ivar Krogager, Jan Thorst. Arne Madsen (punkt 1-8).
Inden mødets dagsorden blev påbegyndt, var der en kort information fra Lars
Kristensen fra Det Grønne Hus.
Han informerede på vegne af Køge Vind, om de muligheder der var til stede for at
give input til VVM redegørelsen, der omhandler de fremtidige muligheder for at
opføre vindmøller på Køge Havn. Han vil tage kontakt til alle interessenterne på
marinaen. Desuden inviteres der til et stormøde omkring opstart på VVM
redegørelsen, den 11. marts 2013 på Teaterbygningen. Nærmere information om
tidspunkt, vil blive fremsendt sammen med Havnenyt 2013 i starten af marts. Det
skal understreges, at dette ikke er en debat for og imod vindmøller, men derimod en
objektiv indledning til hvorledes VVM redegørelsen skal udformes. Samtidig
modtager Køge Vind forslag til emner som interessenterne ønsker belyst i selve
redegørelsen.
Dagsorden:
1: Orientering fra formanden: Denne gennemgik sammen med Niels Peter, de forhandlinger
der foregik i relation til den fremtidige udvidelse af marinaen, samt fordeling af området ved
rentjordsdeponiet. Man er langt fra hinanden i denne proces, og der er tale om svære
forhandlinger. Men der håbes på en tilfredsstillende løsning. Bådejerne vil blive orienteret på
det årlige møde for bådejerne den 25. marts 2013.
2: Valg af formand: Steen Holbek var villig til genvalg. Genvalgt i enighed blandt de
tilstedeværende. Peter Wium ønskede ikke at fortsætte som næstformand. Niels Peter ønskede
at stille sit mandat til rådighed for næstformandsposten. Valgt i enighed blandt de
tilstedeværende. Brugerrådet takker Peter Wium for sit arbejde som næstformand. Peter Wium
fortsætter i Brugerrådet.
3: Økonomi: Kenneth oplyste, at der for 2012 havde været et overskud på 30.720 kr. og
dette blev overført til budget 2013. Der var p.t. 20 ledige pladser på Køge Marina. Budgettet
for 2013 holdes indtil videre.
4: Parkeringsstrategi: Bestyrelsen anbefaler at parkeringstilladelserne inddrages, og kun i
særlige tilfælde kan gives fra havnekonteret. Som det er p.t. kan alle klubber bede om
ubegrænset antal parkeringstilladelser, hvilket ses at være uhensigtsmæssigt. Brugerrådet
anbefaler, at der ikke gives tilladelser fremover til andre klubber. Dem der har modtaget pmærkater i 2013 kan fortsat benytte disse året ud. Emnet tages op igen til efteråret.
5: Masteskur: Formanden orienterede om, at der var et ønske om at bygge ovenpå eller at
helt flytte masteskuret på molehovedet. Der var forespørgsel om at bygge et selskabslokale på
området. Beslutningen ligger hos Køge Kommune. Emnet drøftet.
6: Orientering fra Havnemesteren: Der er ved at blive klargjort for aktivering af det nye elsystem på broerne, og delvist på land. Der er indkøbt en betalingsautomat, der er opsat ved
indgangen til havnekontoret. Systemet forventes igangsat i løbet af april 2013. Der udsendes
nye adgangskort til alle bådejerne på Køge Marina. Disse benyttes både til adgangsvejen,

toiletter, samt til køb af el. Der kan stadig købes el på havnekontoret. Alle bådejere bliver
orienteret via brev, hvor kortet medfølger. Der bliver yderligere informeret via Havnenyt,
hjemmeside, samt SMS systemet. Køge Marina har fået en ny ansat seniorjobber. Henrik Olsen
er 57 år, og varetager vedligeholdelse af grønne områder, samt toiletter mv.
Havneadministrationen håber bådejerne vil tage godt imod Henrik.
7: Marinadag søndag den 30. juni 2013: Hvis Køge Kommune beslutter gennemførelsen.
Søværnet inviteret til at deltage ved Frømandskorpset. De kunne desværre ikke deltage,
grundet andre opgaver. De fleste af klubberne og havneadministrationen ønskede at deltage
med forskellige emner. Hvis gennemførelsen bliver vedtaget, vil der blive nedsat et udvalg der
kan koordinere arrangementet.
8: Havnenyt: Indlæg til Havnenyt bedes være havneadministrationen i hænde senest mandag
den 25. februar 2013.
9: Det årlige møde med bådejerne på Køge Marina: Forslag til indhold. Orientering om
marinaplanerne, samt udvidelse og vindmøller. Desuden forslag om at invitere Direktør Jesper
Højenvang, til at fortælle om lystbådehavnenes situation, og fremtidige udfordringer og
muligheder. Christian Lamee fra Køge Museum, vedrørende projekt Hummeren. Enighed om
disse emner.
10: Evt. Ingen bemærkninger under dette punkt.

Næste møde fastsat til mandag den 25. marts 2013 kl. 1800 med efterfølgende bådejermøde
fra kl. 1900. Sted: Rådhusets kantine.

