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Da vi har fået en del spørgsmål og bemærkninger fra klubmedlemmer og indskydere vil 
blot give en kort orientering om arbejdet med udformning af den nye aftale i samarbejde 
med kommunen.
 
Selv om det står skrevet i vores vedtægter, foreligger der rent faktisk ikke en underskreven
brugsretaftale med kommunen i det havnen ikke underskrev oplægget til denne i sin tid. I 
fælles interesse så satte vi os i foråret sammen med kommunen for at få dette på plads. 
Det gav samtidig anledning til at gentænke den oprindelige ramme for dette idet der jo er 
sket meget siden havnen blev etableret.
 
Da kommunens borgere i stigende grad søger mod havnen som rekreativt område, opstår 
der et behov fra kommunens side i forhold til faciliteter, renhold, vedligehold etc. Fra 
havnens side er vi samtidig interesseret i at få flere gæster og på denne måde skabe 
interessen for klubliv og aktiviteter omkring vand og sejlads.  men havnens begrænsede 
budgetter rækker ikke til at investere i dette.
 
Således sigter vi på en løsning hvor kommunen tager ansvaret for området omkring 
havnekiosken. Dette indebærer selve driften men også fremtidig udvikling af dette område.
 
Resten af havnen forblive I/S'ets område, men aftalen gør det således muligt for 
bestyrelsen af fokusere på havnedriften og ikke bruge ressourcer på havnetorv, offentlige 
toiletter. legeplads og kiosk-drift.
 
Vi beklager at vi indkalder til informationsmødet i næste uge med kort varsel, men idet 
kommunen allerede er igang med budgetforhandlinger, og er villige til at investere i havnen
allerede i 2017, er der er nogle deadlines i forhold til den kommunale process og det 
mulige i borgmesterens kalender. 
Aftale er en endnu ikke endeligt på plads, hvorfor den endnu ikke kan udsendes til 
orientering. Formålet med informationsmødet er dels at informere om det arbejdsom pågår
med kommunen omkring udfærdigelse af en aftale, hører fra Borgsteren hvad 
Kommunens tanker er samt fra havnenbestyrelses side at orientere om tanker og rationale
omkring bag aftalen.
Det er samtidig vigtige at forstå at en aftalen ikke indgås alene af havnebestyrelsen, men 
skal vedtages på en generalformsamling, idet det kræver en forandring af paragraf 3 i 
vedtægterne.
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