Referat fra Brugerrådsmøde på Odden Havn den 4.5.2022.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
Indledning ved havnefogeden:
Der har været møde angående erhvervsdelen, om man kan lave flere aktiviteter i Auktionshallen,
for at gøre opmærksom på, at den kan bruges bedre i yderperioder og vinterperioden.
Oplæg fra Initiativgruppe omkring Auktionshallen (ca. 20 minutter)
Der er en gruppe som har et ønske om at skoleeleverne der går på Odden Skole skal kunne sejle,
svømme og dyrke kartofler, når de er færdige på Odden Skole.
Man vil lave en grejbank, men man skal have et sted hvor man kan opbevare materialerne. Man
har plan om at man gerne vil have en båd. Der er ønske om at man kan lave forskellige aktiviteter i
Auktionshallen, teater, fællesspisning og andre kulturelle aktiviteter.
Man kunne håbe på at det ville tiltrække folk udefra, som kan understøtte de forretninger som er
her på Odden.
Planerne er at der skal både være en erhvervsdel og en frivillig forening. Der er formentlig større
muligheder for at få støtte fra fonde, hvis det er en frivillig forening der søger.
Nyt fra Havnerådets seneste møde:
Irming, Sven og Steen var til mødet, nu rapporterer man til Vækst- og Udviklingsudvalget.
Man har tidligere fået tilskud til drift, man kan godt få driften til at hvile i sig selv, men efterslæbet
med renoveringer og fornyelser kan man ikke finansierer ud af driften og brugerbetaling.
Budgetforhandlingerne starter nu, så man skal til at søge penge til renoverings- og andre projekter.
Gennemgang og drøftelse af havnebudget 2022
Budgettet blev omdelt, der er afsat ca. 500.000 kr. til anlægsudgifter for hver havn. Der er et
budgetunderskud for alle 3 havne på 964.559 kr.
Det nye toilet kommer mellem uge 22 og 25, man skal først have revet den gamle toiletbygning
revet ned, da den skal placeres der.
Bordet rundt info samt med bl.a.om ønsker fra den enkelte.
Bådelauget vil gerne have WiFi, som man er blevet lovet i lang tid.
Shelterne vil Vinterbadeforeningen Gråsælen gerne have bliver renoveret så det giver en bedre
sammenhæng med Sauna huset. Der kommer virkelig mange turister i sommerperioden.
Fiskerne har ønske om at asfalten bliver fornyet, når man skal have asfalteret efter
kloakrenoveringen.
Der er problemer med lyset på fyret på molen. Der er de 2 molehoveder, der skal renoveres.
Der er behov for tømning af skraldespandene ud over fredagene. Borde bænke på molerne. Hane
på lossekajen er frostsprængt. Det skal være slut med lokumsaftaler.
Prioritering af ønsker, der bør gennemføres med tidsplan 2022.
Det bliver først på næste møde der bliver prioriteret ønsker.
Fastlæggelse af mødedatoer for 2022.
15.6. kl. 15.00-17.00 i Auktionshallen, 14.9. kl. 15.00-17.00 i Auktionshallen. 7.12. kl. 15.00-17.00
sted aftales senere.
Eventuelt.

