Referat fra Brugerrådsmøde tirsdag den 23. februar 2016 på Køge
Marina
Tilstede: Steen Holbek, Lars Bock, Per Hansen, Arne Madsen, Jan Thorst, Ivar
Krogager, John Holm, Søren Brask, Kenneth Højlund.
Afbud: Ingen.
1. Nyt fra formanden: Intet Nyt.
2. Nyt fra Havneadministrationen: Kenneth oplyste, at stativprojektet
gik fint, og der var p.t. investeret i 180 stativer og tilbehør. Der var
positive tilbagemeldinger fra bådejerne. Tilstedeværende orienteret om,
at melde tilbage til deres klubber om, at træbukke/træstativer samt
bådvogne på hjul, udfases i år.
-

Udviklingen af Køge Marina ligger p.t. hos økonomiudvalget i Køge
Kommune. Derefter skal sagen drøftes i Byrådet.
Vild med Vandprojektet: flere klubber har vist interesse for at deltage
i projektet. Vi håber på at blive en del af projektet i løbet af året.
Projekter i 2016. ny flydebro og kriblekrable-platform er påbegyndt,
forventes færdigt omkring 20 marts 2016.
Brodækket på bro 1 udskiftes, og gøres bredere, således at det bliver
3,6 meter bredt. Forventes tilendebragt i løbet af forsommeren.
Diverse småprojekter, udskiftning af gavle, opsætning af bænke,
skraldespande, mv. hvor nogle af projekterne er igangsat.

3. Havnedag/Stafet for Livet – evt. Tivoli: Havnedagen bliver lørdag
den 18. juni fra kl. 1100-1800. Stafet for livet starter samme dag kl.
1400 og slutter søndag den 19. juni om formiddagen. Klubberne kører
igen i år deres egne programmer, som samles i et fælles katalog,
udsendt af Kenneth. Der krydres med lidt musik og underholdning på
området. Eksterne deltagere fra de foregående år, inviteres med igen.
Brugerrådet orienteret om ønsket fra Tivoli og kræmmermarked om at
være på området på samme tid som havnedag og Stafet for Livet. Et
flertal af Brugerrådet ønskede ikke Tivoli/Kræmmermarked samme dag,
grundet det følelsesmæssige i kræftarrangementet, holdt op imod gøgl
og fest. Det anbefales, at de kunne afholde dette arrangement en anden
dag i sommeren. Flere ønskede ikke at der skulle afholdes
Tivoli/Kræmmermarked på de nye arealer, da det ville ødelægge græsset
på stedet. Klubberne fremsender information vedrørende deres
arrangementer på havnedagen senest den 1. april 2016 til Kenneth.
4. Emner til det årlige Brugerrådsmøde den 21. marts 2016 kl.
1900-2100 på Rådhuset: Det blev aftalt, at vi ville bruge mødet til at
invitere projektmedarbejderne fra Vild Med Vand projektet, som kunne
give inspiration til den fremtidige deltagelse. Samtidig inviteres

Turistchefen fra Kerteminde Dorte Frandsen, da Kerteminde er kendt for
at være meget aktiv i turismebranchen – og Kerteminde blev årets havn
i 2015, blandt andet for at tage godt i mod turisterne. Ligeledes vil
havneadministrationen foreslå et mini turist/ny bådejer ambassadør ide.
5. Evt. John Holm forespurgte vedrørende tilladelsen til
opbevaring/udlevering af fyrværkeri på Køge Marina i december/januar.
Kenneth oplyste, at denne beslutning var truffet af teknik og
miljøforvaltningen, samt at Beredskab Køge har godkendt opbevaringen
og procedurerne.
Næste møde er d. 4. april på Køge Rådhus
Næste ordinære Brugerrådsmøde afholdes i slut november 2016.
Tak for en god og konstruktiv debat.
Kenneth Højlund/referent.

