From:
Sent:
To:
Subject:

Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune
Fri, 19 Mar 2021 08:17:12 +0100
Barbara Fromberg Møller
VS: Dragør Kommune - Høring - ansøgt etablering af bådudlejning på Dragør Havn.

Venlig hilsen
Heidi Pabst Andersen
Borgmestersekretær
Borgmestersekretariat og Personale
Direkte: 3289 0116
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk

Fra: HVF367-FH, Søren Hansen
Sendt: 18. marts 2021 21:19
Til: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune
Cc: HVF367-OPO, Jens Berg ; 264847, Jesper Dandanell, HVF367 <264847@hjv.dk>; 282810,
Kenneth Møller Hansen, HVF367 <282810@hjv.dk>
Emne: VS: Dragør Kommune - Høring - ansøgt etablering af bådudlejning på Dragør Havn.

Til: Barbara F. Møller

Nedenfor vores kommentarer til bådudlejning i Dragør Havn.

Skulle der være spørgsmål/kommentarer, er I naturligvis velkommen til at kontakte enten Jens Berg
eller mig.

Med venlig hilsen

Søren Hansen
kaptajnløjtnant
Flotillechef
----------------------------------------------------Marinehjemmeværns Flotille 367 - Dragør
Dragør fort
Prins Knuds Dæmning 2
2791 Dragør

Mobil: +45 2014 4345
E-mail: hvf367-fh@hjv.dk

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du
ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, må du ikke anvende indholdet i nogen sammenhæng og vi beder dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af
e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhæftet fil efter vores
overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og
læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstået i forbindelse med at modtage eller åbne e-mailen.
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by
mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your
system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any
attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is
received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any
loss or damage arising from the receipt or use of this message.

Fra: HVF367-OPO, Jens Berg
Sendt: 15. marts 2021 14:20
Til: HVF367-FH, Søren Hansen
Emne: Sv: Dragør Kommune - Høring - ansøgt etablering af bådudlejning på Dragør Havn.

Hej Søren !

Tænker ikke de udlagte tømmerflåder giver os problemer i havnebassinet, så eneste bekymring vil være
at der kommer uerfarne bådefører ind i bassinet som kan give anledning til nogle farlige situationer,
selvom trafikken i havnen normalt ikke er så stor.

Samtidig vil vi sikkert kunne forvente flere assistancer til både der er grundet på grund syd for Amager
eller ved Saltholm/Peberholm.
Her kunne måske foreslås at udlejer stiller med båd der kan rykke ud i nærområdet for afhentning af
udlejningsbåde.
Håber at initiativtagerne har tænkt dette igennem, da udlejning vil kunne foregå til helt uerfarne folk,
der måske heller ikke har overblik over skibstrafikken i Drogden rende.

Alt dette er dog uden for vores ansvarsområde.

Med venlig hilsen
Jens Berg
Premiereløjtnant
OPO/Rekrutteringsspecialist
----------------------------------------------------Marinehjemmeværns Flotille 367 - Dragør
Fortet
Prins Knuds Dæmning 2

2791 Dragør

Mobil: +45 6116 8148
E-mail: hvf367-OPO@hjv.dk
www.hjv.dk

Fra: HVF367-FH, Søren Hansen
Sendt: 11. marts 2021 17:29:49
Til: HVF367-OPO, Jens Berg; 282810, Kenneth Møller Hansen, HVF367
Cc: HVF367-UDSTOF, Jesper Dandanell
Emne: VS: Dragør Kommune - Høring - ansøgt etablering af bådudlejning på Dragør Havn.
Hej Jens m.fl.

Se vedhæftede og nedenstående modtaget d.d.

Har vi noget at kommentere på det?

Kenneth du er sat på, da du jo har et lidt andet forhold til havnen og anvendelse end vi andre måske har.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Søren Hansen
kaptajnløjtnant

Flotillechef
----------------------------------------------------Marinehjemmeværns Flotille 367 - Dragør
Dragør fort
Prins Knuds Dæmning 2
2791 Dragør

Mobil: +45 2014 4345
E-mail: hvf367-fh@hjv.dk

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du
ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, må du ikke anvende indholdet i nogen sammenhæng og vi beder dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af
e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhver vedhæftet fil efter vores
overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og
læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstået i forbindelse med at modtage eller åbne e-mailen.
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by
mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your
system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any
attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is
received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any
loss or damage arising from the receipt or use of this message.

Fra: dpg <dpg@hjv.dk> På vegne af Barbara Fromberg Møller
Sendt: 11. marts 2021 08:34
Til: 'erlanida@stofanet.dk' <erlanida@stofanet.dk>; 'tp@pluspublic.dk' <tp@pluspublic.dk>;
'mreincke@mail.dk' <mreincke@mail.dk>; 'bohmtk@gmail.com' <bohmtk@gmail.com>;
'bernhardt@email.dk' <bernhardt@email.dk>; 'mbr1002@gmail.com' <mbr1002@gmail.com>;
'mikjensen.mj@gmail.com' <mikjensen.mj@gmail.com>; 'tbtm@BANE.dk' <tbtm@BANE.dk>;
'info@dragoerturisme.dk' <info@dragoerturisme.dk>; 'etr1954@hotmail.com'
<etr1954@hotmail.com>; 'espersen80@hotmail.com' <espersen80@hotmail.com>; 'dfkformand@contmix.dk' <dfk-formand@contmix.dk>; 'np@minak.dk' <np@minak.dk>;
'torben@fiege.dk' <torben@fiege.dk>; 'Arne Holten' <arneholten@gmail.com>; Havnen
<Havn@dragoer.dk>; HVF367, Søren Hansen <HVF367@hjv.dk>; 'danpilot@danpilot.dk'
<danpilot@danpilot.dk>
Emne: Dragør Kommune - Høring - ansøgt etablering af bådudlejning på Dragør Havn.

Til Dialogforum for Dragør Havn, Danpilot Dragør og HVF 367 Dragør

WeSail har ansøgt Dragør Kommune om tilladelse til etablering af bådudlejning fra Dragør Havn i
sommermånederne.
Omfang og ansøgt placering fremgår af vedhæftede ansøgningsmateriale.
By-, Erhvervs – og Planudvalget besluttede den 9. marts 2021, at der skal ske høring af interessenterne
på Dragør Havn jf. vedhæftede referat fra sagens behandling.

På den baggrund bedes Dialogforum for Dragør Havn, Danpilot, Dragør samt HVF 367 Dragør
fremsende sine eventuelle bemærkninger til ansøgningen således at de er kommunen i hænde senest
onsdag den 24. marts 2021 klokken 12.00.
Bemærkningerne bedes fremsendt til dragoer@dragoer.dk med att. Barbara F. Møller.

Venlig hilsen
Barbara Fromberg Møller
Jurist
Borgmestersekretariat og Personale
Direkte: 3289 0113
barbaram@dragoer.dk
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk
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