Referat fra ekstraordinært Brugerrådsmøde tirsdag den 5
marts 2014 kl. 1900
Tilstede: Steen Holbek – Niels Peter Nielsen – Arne Madsen – Morten Madsen (KHMF) – Per
Hansen – Søren D. Brask – Kenneth Højlund
Afbud: Jan Thorst – Poul Engell
A:Dagsorden: § 17, stk. 4 udvalg nedsat af Køge Kommune: Formanden orientere om
dette udvalg, som skal arbejde med at udvikle marinaen, i samarbejde med alle
interessenterne. Det politisk besluttede udvalg består af følgende personer:
1. Anette Simoni (V) – Erik Swiatek (A) – Søren D. Brask (løsgænger) – Thomas
Kampmann (direktør i Erhvervshavnen og Køge Jorddepot) – Steen Holbek (formand for
Brugerrådet på Køge Marina) – Niels Peter Nielsen (næstformand i Brugerrådet) – Arne
Egaa ( Redaktør Køge Onsdag).
2. Udvalget skal i første omgang udarbejde et kommissorium for arbejdet med udviklingen
af Køge Marina. Dette skal udfærdiges inden for de næste 3 måneder.
3. Der bliver en lang række undergrupper, som skal sende input til § 17, stk. 4 udvalget,
og dermed det videre arbejde.
Arne Madsen fra Køge Sejlklub mente ikke at sammensætningen var rigtig. Han mente, at det
skulle være personer fra Brugerrådet der besatte pladserne. Han mente yderligere, at Køge
Sejlklub skulle have en plads i dette udvalg, og det i det mindste skulle have været diskuteret i
Brugerrådet inden beslutningen blev truffet. Argumentet taget til efterretning. Formanden
oplyste, at Brugerrådet vil blive informeret efter hvert møde i dette § 17, stk. 4 udvalg.
Samtidig var formanden meget bevidst om, at information/kommunikation og inddragelse, var
afgørende for projektets fremtidige succes.
B: Opfyld i nyt bassin i forbindelse med bro 8: Brugerrådet ønskede at vide hvem der
havde truffet beslutning om opfyld af arealet øst for den ”gamle røde mole”. Kenneth oplyste,
at denne er truffet i Kulturforvaltningen, efter anbefaling fra havneadministrationen.
Brugerrådet fik vist tegninger og skitser, og kunne derefter acceptere beslutningen.
C: Emner til Brugermødet den 24 marts 2014 kl. 1900 i rådhusets kantine:
1. Orientering omkring havneudvidelsen/samt året generelt af Steen Holbek formand for
Brugerrådet.
2. Hvad søren er et § 17,stk. 4 udvalg
3. Hvordan kan DU påvirke processen
4. Hvad synes DU der skal være i fremtidens Køge Marina (forslag/debat/Brainstorm).
5. Generalsekretær Mads Kolte-Olsen Dansk Sejlunion.
D: Evt. Havnefestival ”The Blue”. Der planlægges for en maritim havnefestival (havnedag)
med diverse aktiviteter søndag den 24. august. Marinaen har søgt om 25.000 kr. til
gennemførelse af denne aktivitet. Det blev aftalt, at der indkaldes til møde i april/maj måned
om ideer mv. Der er et ønske om, at de maritime klubber deltager aktivt i processen, med
f.eks. åbent hus (i lighed med sidste års havnedag).
Kenneth Højlund Referent.

