Referat fra ekstraordinært Brugerrådsmøde torsdag den 14
september 2017 i Køge Sejlklub
Tilstede:
1. Formand Jan Thorst, Dansk Søredningsselskab
2. Næstformand Lars Bock, Køge Dykkerklub
3. Ebba Glückstadt, Køge Sejlklub
4. John Holm, Køge Motor- og Sejlklub
5. Claus Larsen, Fiskeklubben Pearl Harbor
6. Søren Brask, Køge Byråd
7. Annette Simoni, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune
8. Peter Christensen, Kulturchef Køge Kommune
9. Dan Hasløv, Arkitekt Hasløv & Kjærsgaard
10. Kenneth Højlund, havnemester Køge Marina.
Afbud:
1. Lotte Gildsaa, Køge Søspejd
2. Ivar Krogager, Køge Marina Havjagt & Fiskeklub
3. Per Hansen, Køge Vandskiklub
Dagsorden:
1: Placering af vandrerhjem på Køge Marina.
Arkitekt Dan Hasløv gennemgik mulige placeringsforslag af nyt vandrerhjem på Køge Marina,
som var henholdsvis 10.000 m2 på arealet nord for den nordlige bådopstillingsplads – og
10.000 m2 på den nordlige bådopstillingsplads. Kultur- og idrætsudvalget havde anbefalet at
vandrerhjemmet skulle opføres på den nordlige bådopstillingsplads. Dan Hasløv gennemgik
fordele og ulemper ved de forskellige placeringer.
Blandt de tilstedeværende var der et ønske om at et fremtidigt Søsportscenter skulle ligge i
nærheden af vandrerhjemmet, således at et søsportscenter ikke lå isoleret fra nuværende
bebyggelse i området.
Yderligere skønnes det nødvendigt, at der laves en adgangsvej, samt infrastruktur til
bådopbevaring – strøm – vand etc. på det nye sydøstlige areal af Køge Marina (ind mod
erhvervshavnen), inden et vandrerhjem kan placeres på den nordlige opstillingsplads.
Alternativt vil Køge Marina ikke kunne opfylde sine forpligtigelser om at kunne opstille bådene
på land.
Der var blandt de tilstedeværende enighed om, at det var bedre at rømme hele den nordlige
opstillingsplads, da en halveret opstillingsplads ville give dårlig infrastruktur i forholdet mellem
et vandrerhjem og opstillingsplads. Det var således bedre at forberede det nye sydøstlige
område for fremtidig havnedrift og oplagsplads.
Det blev aftalt, at arkitekt Dan Hasløv ville sørge for en opdatering af tegninger for
vandrerhjemsplacering, samt andre ændringer. Den opdaterede tegning vil blive fremsendt til
Brugerrådet i dagene mellem den 18-22 september 2017
Det blev ligeledes aftalt, at for at sikre en klar og tydelig kommunikation, ville hver klub
fremsende et høringssvar til havnemesteren. Høringssvarene vil derefter blive udsendt til hele
Brugerrådet, og til Køge Kommune. På denne måde vil alle bemærkninger blive noteret, til den
videre behandling af spørgsmålet.
Kenneth Højlund, havnemester/referent

