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Referat af samarbejdsforumsmøde den 17. november 2004.

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

Finn Christensen
Jens Ole Jensen
Ole Christensen
Egon Henriksen
Niels Pedersen
Poul Nielsen
Michael Vestergård
Carsten Nielsen
Johannes Elsnab (afbud)
Svenne Weinreich
Henning Kristensen
Leif Nielsen
Anders Pinstrup

1. Referat af sidste møde.
Svenne Weinreich bød velkommen til mødet. Der var ingen bemærkninger til referatet af sidste møde.
2. Vinteropbevaringsplads af både.
Hals Kommune stiller et areal til rådighed til opstilling af bådene. Hals Bådelaug ser
det som et problem, at der mangler stik til el og vand i forbindelse med rengøring og
klargøring af bådene, når de står på land. Efter forskellige drøftelser blev man enige
om, at man kunne klare sig med de eksisterende stik til el og aftapningssted til vand.
Bådelauget havde kabler m.m. og Henning stillede vandslange til rådighed, således
man kunne klare sig. Arealet er fyldt op med både.

Hals Kommune
Borgergade 39
9362 Gandrup

Tlf.
Fax.
Bank
E-mail.

99 - 54 99 99
99 - 54 99 00
9314 4561 4561 30
raadhus@halskom.dk

Rådhusets åbningstider:
Man. - onsdag 9.00 - 13.00
Torsdag
9.00 - 17.30
Fredag
9.00 - 12.00

3. Husbåde.
Hals Kommune havde fået en del henvendelser om placering af husbåde i Hals
Havn. Der var generelt enighed om, at der ikke ville være plads, såfremt de eksisterende aktiviteter skulle fastholdes og udbygges. Mange mente, at husbådene ville
være et fremmedelement i havnen, der ikke under byggede det nuværende miljø.
Sagen vil blive taget op i teknisk udvalg i 1. kvartal 2005
4. Kommunesammenlægningen.
Baggrunden for punktet var dels en orientering om status, dels en drøftelse af hvilke
elementer man gerne så videreført i den nye kommune.
Hals Kommune orienterede om den aktuelle status vedrørende afholdte og planlagte
kommunemøder i Nibe, Sejlflod, Hals og Aalborg. Formålet med møderne er at bibringe deltagerne en nærmere viden om de enkelte kommuner.
Vedrørende elementer der skulle videreføres var alle enige om, at samarbejdsforummet skulle fortsætte. Formen disse møder har fået er en meget konstruktiv dialog
om relevante emner for Hals Havn
Nogle mente, at omsætningsafgiften ikke skulle videreføres, der skulle være ens
regler i den nye kommunes havne. Andre mente, at taksterne skulle vurderes nærmere.
5. Opfølgning på blå flag arrangement.
Alle mente, det var et godt initiativ, det var faldet godt ud, dog burde der være en
bedre annoncering vedrørende enkeltarrangementer i avisen, på vores hjemmesider
og om muligt via turistbureauet. Hals Kommune ville forsøge igen til næste år med
disse tiltag og ville gerne involvere havnens brugere på samme måde som sidst.
6. Eventuelt.
Poul Erik Nielsen ønskede etableret en badebro ved jollehavnen.
Egon Henriksen rejste en problematik vedrørende lugtgener i ejerboligerne fra kloak,
et problem, der bør drøftes med den involverede vvs virksomhed.
Der er problemer med at fastholde pladsen til færgen i højsæsonen. Henning forsøger at løse problemet til næste sæson.

Teknisk Forvaltning den 05.01.05
Anders Pinstrup

