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Referat af samarbejdsforumsmøde den 17. maj 2005.

Mødt var:
Hals Bådelaug:
Hals Jollelaug m.fl.
Fiskeriforeningen:
Helårsboligerne:
Forretningerne:
Hals Fiskeexport:
Hals - Egense Færgefart:
Øvrige erhvervsdrivende:
Hals Kommune:

Hanne Hansen
Preben Als
Ole Christensen
Egon Henriksen
Niels Pedersen
Poul Nielsen
Michael Vestergård
Ingen mødt
Johannes Elsnab
Svenne Weinreich (afbud)
Henning Kristensen (afbud)
Leif Nielsen
Anders Pinstrup

1. Referat af sidste møde.
Johannes Elsnab bød velkommen til mødet. Der var ingen bemærkninger til referatet
af sidste møde.
2. Toiletter.
Preben Als havde hørt, at redningshuset skulle sælges, kunne nye toiletter eventuelt
flyttes eller deles således, der blev etableret toiletter ved redningshuset og på jollehavnen. Johannes orienterede om, at redningshuset formentligt skulle sælges til marineforeningen og at provenuet skulle anvendes til etablering af nye toiletter og badefaciliteter på Hals Havn. Havnens brugere var enige om, at der var behov for toiletter begge steder.
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Sagen vedrørende placering af nye toiletter vil blive taget op, når der er klarhed over,
om redningshuset bliver solgt.
Der kunne fra nogles side ønskes en bedre afmærkning af toiletforholdene på Hals
Havn, primært toilettet ved færgen. Efter optælling er der 6 skilte, der angiver toile tternes placering, der foretages ikke yderligere skiltning.
3. Klubhus.
Klubhus spørgsmålet var rejst af jollelauget. P.t kan der ikke siges noget nærmere,
men der er afsat et byggefelt på østpieren til et sådant. Et eventuelt toilet på jollehavnen kunne med fordel placeres i tilslutning til et nyt klubhus.
Såfremt der skal ske en anvendelse af arealerne på østpieren skal der tages stilling
til et fremtidigt klubhusbyggeri for de 3 foreninger, der har tilholdssted på østpieren.
Foreningerne kunne rette henvendelse til kommunen med forslag og ønsker, såfremt
man her og nu ønsker tingene undersøgt.
4. Havneområdets anvendelse efter kommunesammenlægningen.
Jolellauget havde rejst spørgsmålet på baggrund af de rygter, der havde været vedrørende en anvendelse af resterende arealer på østpieren. Johannes redegjorde for
sagen stade og konstaterede, at der p.t. ikke sker noget.
Anders orienterede om det arbejde, der pågår i de arbejdsgrupper, der er i færd med
at lave statusbeskrivelser i de 4 kommuner, et arbejde der skal ende op i rapporter,
der skal være færdige til 1. juni.2005. Der er ikke drøftet fremtid for havnen, dette vil
først ske på et senere tidspunkt.
5. Blå flag arrangement.
Anders orienterede om, at de afholdte arrangementer sidste år ville blive gennemført
på lignende måde i år. Alle gav tilsagn om, at såfremt der var behov for input og andet kunne kommunen rette henvendelse. Der vil i år blive gjort mere ud af annonceringe, så tiltagene bliver gjort mere synlig, samtidigt vil det sidste arrangement blive
rykket tættere på den 1. august.
6. Eventuelt.
Egon rejste spørgsmålet om etableringen af en sandstrand ved parkeringspladsen
vest for havnen. Der var for og i mod forslaget, til næste møde kunne det tages op
som et egentligt punkt.
Man drøftede etableringen af en P – plads syd for hybenhækken ved krydset Østergade/Færgevej. Havnens brugere var enige i, at det ville være en god ide, såfremt
muligheden i relation til fredningsbestemmelserne var tilstede.

Man drøftede ligeledes en mulig ændret anvendelse af Lodsvej1. Der var ikke fra
havnens brugere noget til hinder for, at Hals Kommune kunne dispensere for anve ndelsesbestemmelserne.
Man drøftede det brev, som fiskeriforeningen havde sendt frem vedrørende retningslinierne for betaling af havnepenge for erhvervsfartøjer. Dette sker i henhold til afgiftsregulativet for Hals Havn, vedtaget af byrådet. Det kom frem, at det man ønskede var en ændring af dette. Det blev aftalt, at fiskeriforeningen sender et nyt brev, der
herefter vil blive behandlet politisk.
Mange var bekymret for det tiltagne knallertræs på havnen. Det er et politianliggende, som skal meldes til politiet. Johannes ville i øvrigt tage det med på det næste
kvartalsmøde med landbetjenten.
Bådelauget orienterede om, at der bliver etableret træbeklædning på de indre kajanlæg i stedet for bildækkene.
Man drøftede placering af joller i den oprindelige havn.
Der blev forespurgt, om der var planer om nyt byggeri på Vestpieren. Johannes oplyste, at der ikke var planer om at inddrage yderligere arealer end de allerede byggemodnede.

Teknisk Forvaltning den 25.05.05
Anders Pinstrup

