
Referat fra havneudvalgsmøde tirsdag den 7. marts 2017 . 

Til stede var: Poul Bjerring, Svend Bjerring, Per Juul Bech, Bent Normann, Villy Jespersen 
og Peter klingsten (PK referent)

Følgende emner blev behandlet:

1 .Benyttelse af booking systemet og begrænsning af tider, således
at der søsættes flest mulige både pr. dag og der bliver mindst mulig ventetid 
for havnens personale før næste isætning. 

Pk gennemgik forslag til en mere komprimeret plan for krantider for 2017. Forslaget har til 
formål at give mindst mulig spildtid for kranen og bedst mulig udnyttelse af havnens per-
sonale til andre opgaver.
Dette betyder, at medlemmernes mulighed for at komme i/op af vandet i nogen grad 
begrænses. Det besluttedes, at indføre de foreslåede kapacitetsbegrænsninger og se 
hvorledes forsøget udvikler sig. Der evalueres i juni måned. J.C. regulerer straks kran-
tiderne i booking systemet.

2 . Idriftsættelse af havneopkrævningssystem, - erfaringer så vidt 

Der forelå ikke nogen erfaring på mødetidspunktet. Opkrævning var ikke foretaget som 
varslet af Zietwing den 06. marts 2017.

3 . Info om aftale med ny restauratør. Kaløvig Badehotel og Brasserie.

Pk informerede om driftsudvalgets nye aftale med Søren Dalhof, der tillige driver Hotel 
Royal. Det er en forpagtning i stedet for en leje. Forpagtning betyder, at forpagter ikke kan
videregive (sælge) forpagtningen til 3. mand, men han kan kun tilbagelevere til KBL. Vi 
skal møblere restauranten og foretage mindre ombygninger. 
Restauranten forventes i drift ca. 1. april, senest til påske. Nyt budget for KBL udarbejdes.

4 . Kl. 1530 Deltagelse af formand for kajakkerne 

Lars Beck forelagde 3 variationer over placeringen af kajakhus og omklædningsfaciliteter 
m.v. Havneudvalget var positive i forhold til projektet, men havde forbehold for
finansiering og bebyggelse i mere end 1 etage. Lars Bech fik grønt lys til at gå videre med 
projektet. En let opbygning af kajakhuset = vognly skønnes at være økonomisk 
fremkommelig. Der vil være plads til andre aktiviteter (f.eks. padling)i tilknytning til 
kajakhuset. Finansiering skaffes ved 3. mands (fonde) tilskud.

5 . kl. 1615 Status på ”Vinterbadeprojektet”. Markvandring på 
græsplænen med deltagelse af Jesper Borg fra Støtteforeningen.

Havneudvalget gik på markvandring på campingpladsen sammen med Jesper Borg.      
Der var opsat pæle visende de forslag til afskærmning, der forelå fra Støtteforeningen. 
Havneudvalget foreslog en mindre afskærmning og med en højde på ca. 150 cm. 
Afskærmningen laves flytbar og med plads til 2 saunavogne. Omklædning kan med fordel 
foretages i læ af den flytbare sauna, der kan udbygges med halvtag og bænke. Jesper 



Borg fandt de foreslåede ændringer acceptable.

6 . Status på ”Vognly”. Indhentelse af tilbud på porte.

J.C. har indhentet tilbud på 4 eldrevne rulleporte. Pris 110.000 kr. excl. Moms.
Der fremkommer yderligere et tilbud i løbet af en uge, idet der er aftalt møde med en 
entreprenør til på torsdag. Havneudvalget er enige om, at der skal opsættes eldrevne 
porte i bygningen.

7 . Personskade ved færdsel på en af broerne. Status. 
Der foreligger ingen afgørelse fra vort forsikringsselskab på klagen over anerkendelse af 
ansvar for personskaden. Villy har lavet et forsøg med afvaskning af broer med maskine 
og med tilsætning af algemiddel. Villy orienterer senere herom.

8. Orientering om stien langs lagunen mod Vest og om Mejernes 
  byggeplaner. 

Der har været afholdt møde med Aarhus Kommune, der ejer stien langs lagunen.
Kommunens repræsentant vil søge om bevilling til udlægning af 40 m3 sten og 20 m3 
stabil til etablering af en farbar sti. 

Pk refererede et møde hos Knud Mejer med deltagelse tillige af entreprenørfirma og 
Søren Mejer. Der påtænkes en bebyggelse på ca. 30 kædehuse lagt i en hestesko.
Projektet berører ikke KBL´s anlæg og vi har følgelig ingen interesse i projektet. Tilkørsel 
til den nye bebyggelse bliver via Anton Mejers vej. Det er ca. ½-delen af det ubebyggede 
areal, tilhørende Søren og Knud Mejer, der omfattes af forslaget.

9. Evt.  

9.1 Orientering om wifi på havnen.

Pk orienterede om møde med Joachims medarbejder, Jesper vedr. etablering af wifi på 
havnen. Det er Jespers opfattelse, at der bør etableres min. 11 sendermaster, hver på ca. 
3 m, hvis dækningen skal blive tilfredsstillende. Der bør kables ud til centrale sendemaster,
hvorefter der kan sendes videre i luften til modtagerne. Før der foretages videre, skal vi 

undersøge, hvor der er lagt ”tomrør”, der er anvendelige til formålet.   

9.2 Orientering om igangsættelse af ledningsarbejde til handicaptoilet.

Nedgravning af afløb og vand til handicaptoilet påbegyndes mandag den 13. marts.  
      

Peter Klingsten 


