Teknik og Forsyning
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk
Tove Olsen
Direkte 7257 7385
tto@jammerbugt.dk

30.10.2017
Sagsnr.:
Dok.nr.

Referat af brugermøde på Gjøl Havn den 2. november 2017 kl.
16.30.
Deltagere:
Gjøl Vinterbadere: Anette Frederiksen
Natur- og Kulturcafeen: Kell Schumann, Sigurd Christensen
Gjøl Fisker- og Bådelaug: Ole Hermansen, Frede Tilsted
Gjøl Ro- og Kajaklub: Henrik Juul Rasmussen
Gjøl Sejlklub: Carl Johan Dissing
Jammerbugt Kommune: Peter Laursen, Flemming Sørensen og Tove Olsen
(ref.)

Dagsorden
1.
Orientering fra Teknik og Forsyningsafdelingen v/Peter Laursen.
Ref.:
Peter Laursen bød velkommen til brugermøde på Gjøl Havn 2017.
Peter Laursen orienterede, om hvad der er sket på havneområdet i 2017 og især
ved Gjøl Havn:
Udgift til oprensning af sejlrenderne ved Attrup og Haverslev
Havne
175.995 kr.
Oprenset mængde:
Attrup:
1.345 m³
Haverslev 1.540 m³
Udgift til oprensning af sejlrenderne ved Gjøl Havn
342.903 kr.
Oprenset mængde: 4.945 m³

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Anlægsbudget 2017 –

1.600.000 kr.

Som er anvendt til bl.a.
Oprensning af sejlrender
(resten er finansieret via driftkonto)
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 resterende 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. Gjøl Havn:
Fjernelse af store mængder tang i foråret.
Udskiftning af alle el-standere på havnen og de bedste af de gamle el-standere er opsat på vinterpladsen. Det ville være for dyrt at reparere på de
gamle standere, derfor blev alle udskiftet i stedet for.
Projekt med ny fodspuns er påbegyndes i uge 44 og forventes færdiggjort
inden jul.
Ved sidste års brugermøde var der ønske om en måling af dybderne i havnebassinet – det har havnefogeden målt i maj måned 2017
Der er kun 5 ledige bådpladser p.t. – og der er venteliste til en bådplads i
Gjøl Havn
Vi har fået flere henvendelse fra Boatflex – havets airbnb – Boatflex forestår
udlejning af både til overnatning og sejlads. Boatflex er behjælpelig med
markedsføring afmulighederne i havnen og både i havnen. Er det noget bådejerne i Gjøl Havn er interesseret i?

2.
Drøftelse af de modtagede emner fra de indbudte gæster.
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Emner modtaget fra flere klubber:
a)
Ålegræs i havnen og dybder m.v.
Ref.:
Der er grabbet ålegræs op i foråret og igen torsdag i uge 43.
Der er målt dybder i havnen i foråret 2017 – kort over de målte dybder blev udleveret på mødet.
Det blev bemærket fra Fisker- og Bådelauget, at da målingen er sket midt i
bassinet, giver det ikke et retvisende billede af dybderne i havnen.
Der blev søgt en tilladelse til etablering af ålegræsfang øst for Gjøl Havn – tilladelsen var gældende i 2 år og udløb i juli måned 2017.Vores rådgiver Bülow Beck,
Havnecon har i oktober 2015 givet udtryk for, at et sådant ålegræsfang vil ophobe
ålegræsset langs kystlinien, hvor det vil give lugtgener for de nærmeste naboer.
Den bedste løsning, efter hans mening, er at ændre på indsejlingen til Gjøl Havn –
en udgift på ca. 6. mio. kr.
Der er været kontakt til Torben Larsen, Aalborg Universitet, men ikke nogen tilbagemelding hertil om interesserede studerende, som ønskede at arbejde med en
løsning på ålegræs-problemet i Gjøl Havn.
Fisker- og Bådelauget ønsker oftere oprensning af ålegræs i det vestlige havnebassin, og ønsket tages med på listen.
Fisker- og Bådelauget kom med forslag om etablering af forsøg på afledning af
ålegræsset med et primitivt ”glat” hegn, som kan lede ålegræsset udenom indsejlingen.
b)
Ønske om mere lys og web-camera på havneområdet .
Ref.:
For at imødegå indbrud i grejhusene, var der ønske om opsætning af 1-2 lamper
som måske kunne holde uindbudne gæster væk. Tages med på ønskelisten.

Gjøl Ro- og Kajakklub:
c)
Renovering omkring signalmasten.
Ref.:
Der var ønske om fjernelse af store sten på arealet og i stedet få belagt med grus,
som vil kræve mindre vedligeholdelse. Sejlklubben havde ikke nogen indvendinger
imod forslaget.
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Forvaltningen har undersøgt prisen for ændringen – og det løber op i ca. 7.500 kr.
Ønsket tages med i forbindelse med genetablering af området efter arbejdet med
spunsvæggen.

Sejlklubben:
d)
Slamsuger til tømning af holdingtanke.

Ref.:
Slamsuger er repareret i uge 43. Der har været lang ventetid på reservedele fra
Italien.

e)
Mastekran – status for vedligehold m.v. og opfølgning på afgørelse om uheldet i foråret.
Ref.:
Mastekranen kræver ikke anmeldelse til Arbejdstilsynet, da den ikke må løfte over
300 kg. Mastekranen skal tilses og vedligeholdes som leverandøren anbefaler.
Forsikringsafdelingen har oplyst, at der ikke er kommet krav fra skadelidtes forsikringsselskab.

f)
Vand langs asfaltvejen hen til servicebygningen og klubbygningerne.
Ref.:
Forvaltningen får set på, om der skal lægges grus i vejsiden og evt. fjernes noget
af græsset for at løse problemet med vand.

g)
Udskiftning af de sidste Y-bomme og gribebøjler på bommene.
Ref.:
Der er ikke midler til udskiftningen af bommene m.m. i 2017, bl.a. på grund af
spunsvæggen blev dyrere end først antaget. – tages med i 2018.
Gjøl Sejklub finder det meget utilfredsstillende, at ikke alle Y-bomme er skiftet som budgetteret i 2016 og 2017.
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Fisker- og bådelauget:
h)
Bro i vestsiden af slæbestedet.
Ref.:
Det er stadig et stort ønske fra Fisker- og bådelauget at få en isætningsbro mere.
Ønsket er stadig på ønskelisten.

i)
Rengøring af toilet i vintersæsonen.
Ref.:
Det blev aftalt, at Knud Nielsen fortsætter med at åbne, lukke og rengøre handicaptoilettet. Kommunen leverer papir og rengøringsmidler hertil.

j)
Skiltning til havnen
Ref.:
Der er bestilt et henvisningsskilt til havnen.
Der er tidligere – flere gange – søgt om serviceskiltning ved hovedvejen til Gjøl
Havn – med badestrand, havn m.v. – forvaltningen undersøger, hvornår der sidst
er søgt.

k)
Lejekontrakt for de 5 ældste grejhuse.
Ref.:
Fisker- og bådelauget har ønsket at forlænge lejekontrakten for de 5 ældste
grejhuse til 2029, som er gældende for de øvrige. P.g.a. af det igangværende arbejde med lokalplan på Gjøl Havn, ønsker forvaltningen ikke p.t. at forlænge lejekontrakten.

l)
Gratis anvendelse af slæbestedet.
Ref.:
Peter Laursen oplyste, at der i 2017 samlet set er indtægter for ca. 38.000 kr. for
brug af slæbestederne i Gjøl og Attrup, heraf ca. 7.500 kr. vedr. dagskort til slæbested, og resten fra årskort. Den indtægt kan havnen ikke undvære.
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3.
Evt.
Ref.:
Der var ønske om at få en bedre kvalitet på toiletpapir og papir til håndtørring.
Havnefogeden sørger for det fra 2018.
Gjøl Sejlklub spurgte til hvad der sker, hvis vinterplads og masteskur evt.
skal fjernes for opførelse af byggeri på Gjøl Havn. Forvaltningen har endnu
ikke nogle planer herfor, da lokalplanlægningen langt fra er færdigt, og det er
for tidligt at sige, hvad der sker på havnen.
Mødet afsluttet kl.18.00.
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