Referat af brugermøde på Attrup havn d. 2. november 2017 kl.
14.30.
Deltagere:
Attrup Bådelaug: Kim E. Hansen, Steffen Tommerup og Christian Korsbæk
Attrup Havnecafe: Susanne Barett
Jammerbugt Kommune: Peter Laursen, Flemming Sørensen og Tove Olsen (ref.)
Dagsorden
1.
Orientering fra Teknik- og forsyningsafdelingen v/Peter Laursen.
Peter Laursen bød velkommen til årets brugermøde.
Alle deltagerne præsenterede sig.
Peter Laursen orienterede, om hvad der er sket på havneområdet i 2016 og især
ved Attrup Havn:
Udgift til oprensning i Attrup og Haverslev Havne
Oprenset mængde:
Attrup:
1.345 m³
Haverslev 1.540 m³

175.995 kr.

Udgift til oprensning i Gjøl Havn
Oprenset mængde: 4.945 m³

342.903 kr.

Anlægsbudget 2017 –

1.600.000 kr.

Som er anvendt til bl.a.
Oprensning af sejlrender
Elstandere Gjøl Havn
Fodspuns Gjøl Havn – licitation og rådgivn.

301.000 kr.
88.000 kr.
1.130.000 kr.

•

Budget 2018: Der er afsat 6,0 mill. Kr. til en udmøntningspulje indenfor Teknik- og Miljøområdet, hvor også havneområdet hører under. Teknik og forsyning forventer, at der afsættes 1,2 mill. Kr. bl.a. til brug på havneområdet
til bl.a. uddybning af havnebassinet i Attrup Havn, udskiftning af de reste-
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rende 21 dårlige flydearme i Gjøl Havn, og evt. forlængelse af vindskærm i
Attrup.
Takster for både gæster og fastliggende bliver fastholdt – som fastsat i
2013.
Der er opsat livredningshager på begge havne – i h.t. vandsikker kommune.
Det er nu muligt at betale med Mobilepay både i Gjøl og Attrup havne – det
har i 2017 betydet, at godt 40% af overnatningerne er betalt på denne
måde.
I 2017 har der været det laveste antal overnattende gæster i havnene siden
2007. Oversigt over gæsterne i havnene i årene 2007- 2017 udleveret på
mødet.
Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udpeges mulige autocamper p-pladser ved lystbådehavnene
Specielt vedr. Attrup Havn:
Der er fjernet stor mængde tang i foråret.
Forpladsen er blevet hævet, og der er lagt nyt grus på hele pladsen, så gæster kan komme tørskoet i servicebygningen.
Omlægning af fliser ved affaldscontainerne – efter krav fra renovatøren
Indtagning af bøjer – Bjarne Jakobsen har taget bøjerne ind i efteråret 2017.
Der er foretaget en trafiktælling til og fra Attrup Havn i ugerne 29 og 30 –
årsdøgntrafik var i gennemsnit 216/2 = 108 motorkøretøjer.
På grund af meget lav vanddybde i Attrup Havn, er der igangsat uddybning
af indsejlingen i Attrup Havn.

2.
Drøftelse af emner fra Attrup Bådelaug:
a)
Oprensning af havnen.
Ref.:
Oprensningen, der foretages nu sker i hele forhavnen og ikke kun i sejlrenden. Sejlrenden vil som sædvanligt blive oprenset i foråret 2018. Det passer Rederiet Limfjorden bedst at foretage arbejdet på denne tid, så derfor iværksættes det nu.
Der er netop kommet resultat på de foretagne prøver inde i havnebassinet, og der
sendes nu ansøgning til Miljøstyrelsen.
b)
Rækværk på vestmole
Ref.:

Der var ønske om lukning af den nederste del af vindskærmen for at undgå tang
passerer herigennem. Bådelauget vil gerne have forlænget vindskærmen op mod
vejen, så overskyl og tang ikke kan komme op på forpladsen. Der var også ønske
om forlænge rækværket ud mod molehovedet, men måske bare med beton elementer, dette for at undgå tang kommer over molen og ind i forhavnen.Ønskerne
tages med til 2018-budgettet.
c)
Lys ved indsejling
Ref.:
Bådelauget har et ønske om belysning af indsejlingen, så sejlerne kan finde indsejlingen i mørke. Bådelauget har undersøgt pris på rød og grøn markering = 4.200,kr. pr. stk. Tages med som ønske.
d)
Udvidelse af klublokale og masteskur
Ref.:
Bådelauget har søgt midler fra bl.a. FLAG-midlerne til udvidelse af klublokale og
overdækning af terrasse med lævæg mod vest.
Bådelauget arbejder videre med ønsket.
Ansøgning om masteskur er indsendt til byg, og er p.t. under bearbejdning hos
Planafdelingen.
e)
Postkasse ved slæbested
Ref.:
Postkassen er meget udsat for vind og vejr.
Havnefogeden sørger for at få lavet en overdækning af postkassen klar til foråret
2018.
f)
Plads til autocampere
Ref.:
Teknik- og miljøudvalget behandler på møde d. 6.11.2017 et punkt om positiv skiltning til autocamper p-pladser forskellige steder i kommunen, herunder Attrup
Havn.
Forvaltningen har medbragt forslag om placering af p-pladsen – ved siden af
slæbestedet.
Bådelauget foreslår i stedet, at p-pladsen til autocampere placeres på arealet syd
for vinterpladsen, her er vand og strøm ud mod vejen.
3.

Evt.
Bådelauget oplyser, at det er et problem med de gamle el-kabler og standere på
flydebroen. Der er ofte strømsvigt. Kablet skal udskiftes og lægges i et rør under
broen. Forvaltningen undersøger priser herpå.
På flydebroen er der ofte niveauforskel mellem de forskellige brofag, og det giver
problemer med folk, som snupler. Forslag fra bådelauget om at skrue fagene
sammen med Buldockskiver. Forvaltningen undersøger pris.
Det varme vand i klublokalerne lugter – skyldes formentlig, at det kommer fra servicebygningens vandvarmer, bør kobles fra der og kobles til klublokalens egen
vandvarmer. Forvaltningen giver Ejendomscenteret besked herom.
Attrup Havnecafe har ligeledes lugtproblemer med afløbet på herretoilettet – det
giver forvaltningen også Ejendomscenteret besked om.
Det blev præciseret, at evt. ukrudt på forpladsen ved havnen skal holdes væk af
kommunen. Beplantning og ukrudt omkring klublokalet skal bådelauget selv
vedligeholde.
Attrup Havnecafe har mange spisende gæster hver dag, der er p.t. beskæftiget 7
personer. I højsæsonen var der 12 personer beskæftiget.
Attrup Havnecafe har et ønske om opsætning af hjertestarter på Attrup Havn.
Bådelauget har modtaget tilskud fra Nyfors på 75.000 kr. Har i forbindelse med
masterplan Limfjorden fremsat ønske om etablering af små hytter eller shelters på
havneområdet. Bådelauget har også søgt om opsætning af fugletårn.
Mødet afsluttet kl. 15.45.

