Juelsminde Havn & Marina
Beretning for året 2016
Endnu et år er gået og det er tid til at se tilbage på årets gang og aktiviteter.
De 2 største sager i 2016 var vel dels den nye kran og mastekran samt afslutningen på forhandlingerne
m.m. med MT Højgaard i forbindelse med 5 års gennemgangen af Østhavnen.
Med hensyn til kranen har der været meget arbejde ved den, men jeg har kun hørt rosende ord fra alle
parter både vedr. selve kranen og havnepersonalets betjening.
Af andre aktiviteter på havnen kan også nævnes stævner fra Sejlsport Ligaens 1. og 2. division samt et
fælles DM for flere bådklasser.
TV2 på Tour fyldte også meget på havnen ligesom de årlige fester - Havnefest og FestiHval.
Vild med Vand arrangementet Sejlklubben og Havnen i fællesskab blev ikke den store publikumssucces – og
det blev besluttet at vi fremover vil gøre det mere på vores egen måde – dog med brug af materialer fra
Flid.
Der blev i året også vedtaget at lave en flerårig vedligeholdelsesplan for havnen, således vi får et konkret
styringsredskab.
Og det samme gør sig gældende med en langsigtet investeringsplan.
Havnens revisor har nogle gange påpeget, at vi bør investere i nye ting ud fra ”need to have” fremfor ”nice
to have”.
Samarbejdsaftalen mellem Sejlklubben og Havnen blev vedtaget at følges som nedskrevet – dog blev det
vedtaget at Sejlklubben kan ansøge om tilskud til sejlsportsmæssige aktiviteter ligesom det blev vedtaget at
der henlægges et tilsvarende beløb som Sejlklubben tidligere har modtaget fra Havnen.
Henlæggelsen skal anvendes til Sejlermæssige aktiviteter.
Vi forsøger med et reklamefremstød i Nordtyskland primært med henblik på at skaffe nogle tyske
fastliggere og sekundært på at skaffe flere tyske gæstesejlere.
Kampagnen løber af stablen i øjeblikket – og det bliver spændende at se om det giver et resultat.
Pernille Juul Rasmussen er medlem af Visionsrådet som repræsentant for Havnen.
Visionsrådet barsler i samarbejde med kommunens arkitekt med et oplæg for havneområdet – kaldet
Havnepladsen – som dækker selve havnen og d omkringliggende arealer og dette bliver offentliggjort primo
marts måned 2017.
I planen skal der tillige indarbejdes højvandssikring.
Der skal sluttelig lyde en stor tak til Kem og Bent samt hele bestyrelsen for indsatsen og samarbejdet i løbet
af året.
Gert Friis

