
Havneudvalget



Dagsorden den 21. september 2022

• Velkomst v/ Søren Friis Trebbien 

• Præsentationsrunde v/ Søren Friis Trebbien 

• Forventningsafstemning v/ Gert Nelth 

• Fakta om havnen v/ Connie Kirkegaard Nielsen 

• Kommissoriet v/ Gert Nelth 

• Forslag til opdeling af opgaver v/ Gert Nelth 

• Næste møde



Forventningsafstemning

• Mål og succeskriterier for udvalget 

• Rammer – økonomi 

• Beslutningskompetencer 

• Tavshedspligt og fortrolighed 

• Pressehåndtering



Fakta om havnen

• Fysiske forhold (fysisk afgrænsning + hvor ligger hvad)

• Lovgivning

• Antal både og lignende info

• Ejerforhold og drift

• Øvrige igangværende projekter

• Arrangementer

• Midlertidige aktiviteter



Kommissoriet

Havneudvalgets opgaver fremgår af kommissoriet:

• At udarbejde forslag til planlægning af fællesarealer (stisystemer, parkering, 

skiltning, bevægelsesmønstre). Opgaven afsluttes, når de valgte løsninger indgår i 

lokalplanen eller en designmanual for området.

• At udarbejde forslag til valg af kunstspor med inddragelse af Hvidovre Kunstråd. 

Opgaven afsluttes, når den valgte løsning indgår i en designmanual for området.

• At udarbejde forslag om brug af fællesarealer i 2022 og 2023 til midlertidig og 

fremtidig brug af havnen, som kan medvirke til, at de midlertidige aktiviteter i 

form af muligheder for at købe forfriskninger etc., som normalt forbindes med 

ophold ved stranden eller ved havnen, muliggøres. En lokation kunne være det 

kommunale byggefelt på nordmolen. Og endelig er hensigten også, at der skal 

udarbejdes forslag til midlertidige vandsportsaktiviteter til glæde for havnens 

brugere.



Kommissoriet

• At fremkomme med anbefaling om vilkår for opførelse af et nyt klubhus til 

Roklubben. Der skal i denne proces afgives forslag om, hvad 1.salen skal 

anvendes til. De indledende drøftelser med havnens brugere har kredset om to 

aktivitetsmuligheder for 1. salen. Den ene aktivitet er et fælles 

undervisningslokale, som primært anvendes til maritime undervisningsformål. Den 

anden aktivitet er etablering af en gourmetrestaurant, da maritime restauranter 

normalt har en god publikumssøgning.

• At komme med anbefalinger til mindre renoveringsopgaver på havnens arealer 

som vil kunne gennemføres i samarbejde med brugerne indenfor de eksisterende 

budgetmidler.

• At komme med anbefalinger til, hvordan der skabes ordentlige og trygge 

adgangsforhold til havnen som blød trafikant samt undersøge mulighed for, at 

der kan parkeres på havnens arealer.

• At komme med anbefalinger om gennemførelse af mindre 

bygningsistandsættelser eller lignende.



Kommissoriet

• At komme med anbefaling om egnede lokationer til offentlige toiletter.

• At komme med anbefalinger om, hvordan de grønne arealer bør indrettes, så de 

fremtræder funktionelt og hensigtsmæssigt i respekt for de naturmæssige 

herlighedsværdier, biodiversiteten og områdets brugere.

• At komme med anbefalinger om yderligere bygninger til bruger- og 

borgeraktiviteter.

• At komme med forslag til en kommunikationsstrategi for havnens udbygning.

• At komme med forslag til, hvordan kommunen kan facilitere processer, der kan 

medvirke til, at alle tiltag sker i samarbejde med brugere og borgere via 

involverende processer.



Kommissoriet

• At evaluere den nuværende driftsmodel for havnen, herunder vurdere om den 

nuværende ordning er robust i forhold til de kommende ændringer af havnen, 

hvor brugerdemokratiet får en mere fremtrædende plads i spørgsmål, der 

vedrører havnens anliggender. I det lys skal udvalget fremkomme med forslag til 

driftsmodeller, hvor fordele og ulemper opstilles, så der kan træffes beslutning om 

at anbefale den mest hensigtsmæssige fremtidige model for drift af havnen.

Opgaveafgrænsning

• Havneudvalget skal ikke beskæftige sig med uddybning af havnen eller reparation 

af molerne, da der er truffet særskilt politisk beslutning om dette. Arbejdet skal 

grundet den aktuelle stand udføres hurtigst muligt.



Det videre forløb



Næste møde d. 26. oktober


