Mødenotat
Den Politiske Havnegruppe, møde den 5. december 2018
Deltagere: Michael Suhr, Emrah Tuncer, John Harpøth, Carsten Andersen, Leif Juhl, Finn Martensen, Chr.
Ahlefeldt
Mads Young Christensen – Mads Næsgaard Schmidt
Afbud: Christina Krzyrosiak Hansen, Ole Hansen
Dagsorden
1. Drøftelse af hvordan havnegruppens anbefalinger bringes videre i den politiske udvalgsstruktur
(jf. ønske fra sidste havnemøde)
2. Dykkerundersøgelse vedrørende oprydning i havnebassinet
3. Placering af muslingefiskerne
4. Orientering om nabobemærkninger til omdannelse af Filmtorvet
5. Drøftelse af disponering af aktiviteter i havnebassinet
6. Anlægsarbejde vedr. promenade og renovering af havnespuns
7. Evt.
..Offentligt havnemøde 17. januar
..Status fondsansøgning museumsmolen
Frokost

Ad 1) Drøftelse af hvordan havnegruppens anbefalinger bringes videre i den politiske udvalgsstruktur
Havnegruppen er ikke et udvalg, og kan således ikke beslutte, men alene anbefale beslutninger til de
politiske udvalg. Den typiske sagsgang er således, at der på baggrund af drøftelse i havnegruppen anbefales
en beslutning, som forelægges Klima‐ og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Administrationen udarbejder dagsordenspunkterne til de politiske udvalg på baggrund af havnegruppens
anbefalinger, som gengivet i mødenotater fra de enkelte havnemøder.
Mødenotaterne fra alle havnemøder lægges på havnegruppens hjemmeside, og er således offentligt
tilgængelige for både politikere og borgere. Notaterne lægges endvidere fremadrettet på Prepare, hvilket
af kommunikationsmæssige eller tekniske årsager er glippet tidligere.
Den konkrete sag vedrørende landvinding har givet anledning til lidt forvirring og tvivl, fordi den ikke har
været fulgt af kortbilag, der angiver de mulige, overvejede placeringer, upåagtet, at der ikke er taget stilling
til endelig placering. Mange af kommunalbestyrelsens medlemmer er ikke stedkendte i havneområdet, så
kortbilag er endvidere vigtige i forhold til overskueligheden ved stednavne etc.
Ad 2) Dykkerundersøgelse vedrørende oprydning i havnebassinet
I forlængelse af bestilling på sidste havnemøde er gennemført dykkerundersøgelse og oprydning i en
bræmme på 10 m rundt langs kajkant i det store havnebassin.
5 cykler, 3 indkøbsvogne, en trillebør, skraldestativer og andet småskrammel er bjærget.
Ad 3) Placering af muslingefiskeren
På baggrund af drøftelse med muslingefiskeren om den fremadrettede placering, og de angivne forslag i
mødematerialet, anbefaler havnegruppen, at der arbejdes videre med at belyse den angivne placering vest
for færgemolen, herunder prisoverslag for nødvendig læmole, såvel overslag på stenmole som på udførelse
af ny mole med spunsvægge. Skulle muslingefiskerne på sigt ophøre med erhvervsaktivitet, vil moleanlæg
og kajkant fortsat kunne anvendes til havneaktivitet, eksempelvis kunne også overvejes muligheden for

anvendelse af denne placering som ”honnørkaj”.
Den angivne placering B vurderes mindre velegnet end A, og placering C ønskes der ikke arbejdet videre
med. Endvidere bemærkes, at fastholdelse af nuværende placering i det store havnebassin også er en
mulighed. Dette vil kræve stillingtagen til samspil med havnepromenadens udformning og funktion som
promenadeareal for bløde trafikanter, og tung erhvervskørsel.
I mødematerialet er endvidere angivet, at nuværende placering i det store havnebassin forventes at kunne
fastholdes det kommende 1 ½ år. I denne periode skal afklares og forberedes langsigtet
placeringsmulighed.
‐ Placering A, på vestsiden af færgemolen, vil være ideel i forhold til adskillelse af erhvervsfiskeri fra
træskibe, men forudsætter ny læskabende mole.
‐ Placering B/ C, i den vestlige del af havnebassin i gl. havn, indebærer flytning af eksisterende træskibe,
men med planer for en kommende museumsmole og flere bådepladser i det store havnebassin, kan anvises
nye attraktive placeringer her.

forslag til langsigtet placering af muslingefisker.

Ad 4) Orientering om nabobemærkninger til omdannelse af Filmtorvet
Havnegruppen tog orienteringen til efterretning. Der fremkom konkret forslag om tiltag til udformning af
ordensreglement for Filmtorvet, eksempelvis som det er tilfældet i Køge og Roskilde.
Der udtrykkes fortsat opbakning til, at der på dette sted skal gives mulighed for enkeltstående større
koncertarrangementer, upåagtet at der er andre mulige placeringer, f.eks. ved Sportsbyen eller Fælleden.
Administrationen er undervejs med forslag til generelle retningslinjer for afholdelse af events.

Retningslinjer, der må forventes også at kunne finde anvendelse ved Filmtorvet, og således medvirke til at
sikre, at aktivitetskalenderen på Filmtorvet ikke må pakkes for tæt.
Der blev udtrykt opbakning til beboernes forslag om at muliggøre flere aktiviteter, der også rettes mod
andre målgrupper, end kun de unge, f.eks. legeplads, isbod etc., det vil medvirke til ændret
brugersammensætning af arealet og dermed ændret kultur og adfærd.
Ad 5) Drøftelse af disponering af aktiviteter i havnebassinet
Havnegruppen tilkendegav overordnet opbakning til den i mødematerialet viste dispositionsskitse. Det blev
bemærket, at evt. påvirkninger af strømforhold og sedimentaflejringer ved indplaceringer af nye moler og
lignende bør iagttages. Havnegruppen var positivt indstillet overfor en løsning med en ny sænket
promenadekant, og der ønskes et prisoverslag herfor. Indplacering af flydebroer blev mødt med såvel
positive kommentarer som bekymring for, om det er bedre at fastholde en fri, mere fleksibel kajkant.
Hvorvidt husbådene ønskes fastholdt med den nuværende placering eller evt. afsøges placeret længere
væk fra Filmtorvet, må afhænge af økonomien ved en flytning eksempelvis ved udførelse af ny forsyning
etc. Det skal dog samtidig sikres, at vi ikke skaber en ny placeringskonflikt i forhold til kommende
omdannelse af Ny Hage, ‐ og en flytning bør derfor belyses helt op til den nordligste beliggenhed.

Dispositionsskitse af aktiviteter i havnebassinet

Ad 6) Anlægsarbejde vedr. promenade og renovering af havnespuns
Byggerierne langs havnefronten er under realisering:
Højhusgrunden, forventet færdiggørelse sept. 2019.
Karré 2 og 6 på siderne af Fjordstjernen forventet færdiggørelse sept. 2020.
Kommunalt anlæg og færdiggørelse af arbejde ved havnespuns, ved udgangen af 2020, og færdiggjort af
havnepromenade sept. 2021.
*Alle projektforslag langs den samlede havnefront indplaceres i et skema til næstkommende havnemøde
16.1.

Ad 8) Evt.
Offentligt havnemøde afholdes 17. januar 2019
‐ Administrationen afsøger mulighed for at udarbejde en områdemodel, der om muligt kan medtages til
offentligt møde.
Havnemøder for 2019 skal lægges ind i kalenderen af administrationen, i forlængelse af de programsatte
møder i Økonomiudvalget, som hidtil.

Punkt til næste møde
..

