Referat fra ordinært Brugerrådsmøde
tirsdag den 28 november 2017 på Køge Marina
Tilstede: Jan Thorst, Dansk Søredning – Lars Bock, Køge Dykkerklub –
Carsten Ewertsen, Køge Sejlklub – John Holm, Køge Motor- & Sejlklub – Martin
Toft, Køge Marina Havjagt & Fiskeklub – Lotte Gilsaa, Køge Søspejd – Per
Hansen, Køge Vandski Klub – Claus Larsen, Fiskeklubben Pearl Harbor–
Kenneth Højlund, Havnemester/referent.
Afbud: Søren Brask
1.
2.
3.
-

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
Nyt fra Formanden: Intet at bemærke
Nyt fra havnemesteren:
Orientering om afgørelse fra Ankestyrelsen. To bådejere har stillet
spørgsmål omkring Køge Kommunes betaling i forbindelse med
udlægning af Kriblekrablebroen samt havnebadet. Det er i
ankestyrelsens afgørelse slået fast, at kommunen godt må bruge
økonomi på disse og andre projekter, som skal gøre området mere
attraktivt – og som kan benyttes uden vederlag for gæster/turister mv.
- Problematikken omkring flytning af den nordlige bådopstillingsplads blev
diskuteret. Der er et stort ønske om, at vandrerhjemmet i fremtiden skal
opføres nord for den nordlige opstillingsplads. Brugerrådet afventer det
nye byråds tiltrædelse, og ønsker fornyet diskussion omkring placeringen
af vandrerhjemmet.
- Orientering omkring fremtidige klimasikring på Køge Marina. Der
nedsættes nyt politisk udvalg (Klima & Planudvalget), under det nye
Byråd. Der bliver givet ny information når arbejdet begynder. Det kan
komme på tale, at hæve koten på det nye nordlige område, samt
højvandssikring i den gamle del af marinaen.
- Der arbejdes på at opsætte en sauna på en af flåderne i havnebadet.
Køge Svømmeland vil betale de ca. 300.000 kr. den koster. Marinaen
sørger for el til området. Der afventer endelig forvaltningsmæssig
beslutning.
- Stacys Diner forventes at åbne i påsken 2018.
- Der afholdes Vild med Vand/Havnedag lørdag den 9 juni 2018.
- Der afholdes Stafet for Livet lørdag/søndag den 9/10 juni 2018.
- Ankers Tivoli kommer 12-15 juli 2018 på det nye nordlige areal
- Cirkus Arena kommer 28-29 august 2018
4. Økonomi: Kenneth oplyste, at der var sparet på udgifterne, således at
der p.t. haves ca. 300.000 kr. tilbage i budgettet. Disse forventes at
blive brugt på udbetalingen af en ny flydebro. Derfor forventes budgettet
at ende omkring kr. 0.
5. Udlægning af ny flydebro: Der er stort behov for en ny flydebro,
grundet venteliste på store bådpladser. Brugerrådet diskuterede

placering for denne flydebro. Et enigt Brugerråd bakkede op omkring
udlægning i det nye nordlige bassin, i retning øst/vest fra området
omkring grusparkeringen. Der indtænkes parkeringsarealer for
bådejerne, således at de kører ind via den nordlige bådopstilling.
Ligeledes vil der i projektet blive indkøbt skamler til at komme op på
bådene. Projektet søges færdiggjort ca. 1 april 2018. Samlet pris
forventes at blive på ca. 1 million kroner.
6. Dato for næste års årlige møde med bådejerne: Datoen sat til
mandag den 19 marts 2018 kl. 1900 i rådhusets kantine. Tema forslag:
Sejl sikkert foredrag – Politiske visioner – Førstehjælp mv. Endelige
emner besluttes på møde i slut januar/start februar
7. Vild med Vand/Havnedag/Stafet for Livet: Der var enighed om, at
der i løbet af foråret nedsættes arbejdsgrupper – der byder ind med de
events som skal løbe af stablen denne dag. Alle klubber/interessenter
indkaldes til møde i løbet af foråret.
8. Evt. Formanden orienterede om den politiske situation i relation til
udviklingen af Køge Marina.
Referent Kenneth Højlund.

