Referat fra Brugerrådsmøde lørdag den 14. januar
2012 kl. 1000 på Køge Marina.
Tilstede: Erik Swiatek (A), Søren D. Brask (O), Steen Holbek, Peter Wium,
Niels Peter Nielsen, Jan Thorst, Arne Madsen, Per Hansen, Erik Nørgaard,
Kenneth Højlund.
Afbud: Kulturchef Peter Christensen, Per Holleufer, (Arne Madsen mødt i
stedet for).
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden: Steen Holbek bød velkommen og godt nytår
til alle mødedeltagerne.
2. Økonomi: Kenneth oplyste, at marinaen kom ud af 2011 med et
underskud på 7.791,37 kr. Dette resultat var bedre end forventet. Der
har været nedgang i forhold til de budgetterede indtægter, primært på
udlejning af faste pladser, søsætninger/ophalinger, samt salg af
trailerpas. Arne Madsen ønskede at få udsendt økonomisk oversigt inden
Brugerrådsmøderne, således at det løbende regnskab kunne analyseres
inden møderne. Brugerrådet var enige i dette.
3. Planlagte indsatsområder i 2012: Kenneth oplyste, at der vil blive
fokuseret særligt på uddybning af indsejlingen, dræning af nordområdet,
udbygning af el-systemerne, samt vejafmærkning. Marinaen har
derudover fokus på et generelt højt vedligeholdelsesniveau af marinaen.
4. Gennemgang af Ordensreglement: Brugerrådet var enige om at
udskyde dette punkt, da der senere på året vil blive foretaget yderligere
ændringer, specielt vedr. brug af el på marinaen.
5. Planlægning af det årlige møde med bådejerne: Det blev aftalt, at
mødet bliver afholdt mandag den 19. marts 2012 kl. 1900 i Køge
Sejlklubs lokaler. Mødeindhold: Erik Swiatek ville muligvis deltage i
mødet, hvis der var nyt i sagen vedr. udvikling af Køge Marina.
Derudover har Direktør i Køge Jorddepot, Thomas Kampmann givet
tilsagn om at holde et foredrag, samt svare på spørgsmål vedrørende
Køge Jorddepot.
6. Generel orientering fra havnemesteren:
Der vil blive foretaget enkelte pælebankninger i løbet af foråret.
Den ene del af volden på den nordlige bådopstillingsplads planlægges
fjernet i løbet af året, for at give plads til flere både.
El-systemer og adgangskontroller til bomme samt toiletter planlægges
aktiveret i løbet af 2012. Alle interessenter vil blive direkte orienteret via
brev, når denne proces igangsættes.
Der er blevet installeret ny kompressor til marinaens boble-anlæg. Dette
er finansieret via Køge Kommune.

Køge Kommune arbejder på udskiftning af oliefyr/varmeanlæg på Køge
Marina. Dette arbejde forventes færdiggjort i løbet af foråret 2012.
Marinaen undersøger muligheden for at få ekstra legeredskaber til
legeområdet bag grill-pladsen. Dette vil blive søgt gjort via enten
reklamer eller fondsansøgninger.
Køge Marina afventer penge retur vedr. for meget betalt grundskyld i
foregående år. Beløbsstørrelsen kendes ikke p.t.
Der er p.t. 5 ledige pladser i marinaen.
Det undersøges, om Havnenyt fra 2013 kan blive et elektronisk
dokument, der ikke udsendes til bådejerne som brev. De bådejere der
ikke har adgang til internet, vil så kunne afhente et eksemplar.
Køge Marina har ansat Jesper Nielsen som ny havneassistent fra 1.
januar 2012.
7. Forslag til nye tiltag & aktiviteter i Køge Marina: Dette blev drøftet i
sammenhæng med punkt 8.
8. Spørgsmål & svar til kulturudvalgsformand Eriks Swiatek: Erik
oplyste, at Køge Kommune ville begynde at arbejde på udformningen af
den fremtidige kommuneplan for området omkring Køge Marina. Der var
en række politiske og foreningsmæssige interesser i at kigge nærmere
på udviklingen af Køge Marina. Erik Swiatek ville give en yderligere
uddybning af ideer og tanker på et af KMS arrangeret møde i Køge
Sejlklub torsdag den 19. januar 2012. Der var efterfølgende en god og
konstruktiv debat omkring dette emne.
9. Evt.: Ingen bemærkninger.
Kenneth Højlund
Referent.

