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Møde i Det Rådgivende Havneråd den 11. september 2017
Kl. 16.15-18
Mødested: Havnestuen, Dragør Rådhus
Indgang via Hovedindgangen. Ring på klokken til Havnestuen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Referat er vedlagt som bilag
Godkendt.
2. Tema: Sejlsportens fremtid
Havnerådet har ønsket at FLID (Foreningen af lystbådehavne i
Danmark) inviteres til at holde oplæg om fremtidens havn og
vandsportens udvikling, samt drøfte at drøfte forventninger til
fremtidens havn.
Jesper Højenvang, direktør i FLID deltager i mødet med oplæg og
debat.
Oplægget blev taget til efterretning og drøftet. Power point er
udsendt med referatet.
3. Tema: havnens indretning ift moler og indsejling
Havnerådet har ønsket at drøfte ændringer i moler og indsejlingsforhold i havnen, herunder muligheder fr bedre sammenhæng mellem gammel havn og ny lystbådehavn.
Administrationen indleder med et oplæg om status på udførte
undersøgelser; muligheder, udfordringer, investeringer mm.
Udvalget drøfter herefter om der er områder der skal arbejdes
særligt videre med en afdækning af.
Punktet fortsættes på mødet i oktober.
Oplægget blev taget til efterretning, drøftet og fortsættes på næste møde den 23. oktober 2017. Power point er udsendt med referatet.
4. Til orientering: Status på det vestlige byggefelt
Orientering om status på sagens behandling i By-, Erhvervs- og
Planudvalget den 5. september. Dagsorden er vedlagt. Sagen
kan også ses på kommunens hjemmeside:

12.september 2017
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https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-ogreferater/by-erhvervs-og-planudvalgets-moeder/2017-09-051515-746/
Mette Jeppesen orienterede om BEPU’s beslutning om følge spor
1, dvs. der arbejdes ikke videre med hotelsporet.
5. Planlægning af næste møde
Næste møde er planlagt til 23. oktober kl 16.15.
Administrationen foreslår to temaer:
1) Fortsat drøftelse af havnens indretning ift moler og indsejling.
2) Oplæg om muligheder for bådestativer til opbevaring om vinteren, med mulighed for bedre udnyttelse af pladsen på havnen.
På første møde blev udvalget enige om at arbejde med følgende
temaer:
a) Funktioner i det vestlige byggefelt
b) Mere liv på havnen
c) Sammenhæng mellem havn og by.
Hvordan kan vi skabe en fysisk sammenhæng i byrummet.
Hvordan kan havnen og detailhandlen på Kongevejen understøtte hinanden?
d) Fremtidens havn.
Et kig ud i sejl- og vandsportens fremtid - hvordan bevare og
udvikle en konkurrencedygtig fritidshavn, hvad bliver de store
tendenser ift bådtyper, størrelser, nye sportsgrene, deleøkonomi osv.
e) Ændring af moler og indsejlingsforhold
Alle temaer har været berørt. Administrationen foreslår at havnerådet i oktober også drøfter om der er temaer som skal uddybes
yderligere og ønsker til nye temaer.
Ad 1 og 2
Emnerne blev godkendt.
6. Eventuelt og gensidig orientering
Forslag fra Aksel Bendtsen man skal måske se på perspektivet i
et mere attraktivt Øresund som naturområde.
Forslag fra Michael Staal: overblik over nuværende / kommende
projekter. Liste/oversigt til og for rådet. Forslag til opdatering af
Havnerådet kommer fra administrationen til næste møde.
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