
 

Dragør Bådelaug 
Temaaften onsdag d. 1. februar 2017 

Dialogmøde med John Strøbæk 
En del af os mødtes til en temaaften i oktober for at udveksle synspunkter om vores dagligdag på havnen. 

Der blev drøftet livligt, stillet spørgsmål og – forslag. Store og små ting blandet. 

Bestyrelsen har nu udarbejdet forslag og spørgsmål ud fra det, der blev sagt på temamødet. Bemærk, at ikke 

alle medlemmer nødvendigvis er enige i spørgsmål og forslag. Sådan må det naturligvis være. 

Måske er nogle af forslagene allerede udført, og vi mangler blot at læse Havnenyt grundigt nok, måske er 

andre under udførelse eller under planlægning, eller måske er nogle af forslagene nye for havnens 

medarbejdere. Uanset hvad, så er vi spændte på at høre om det. 

Brugerbestyrelsen er nedlagt, og der er i stedet oprettet et rådgivende havneråd, der skal have fokus på den 

strategiske udvikling af havnen. Det kunne nok give anledning til debat, men det er ikke derfor vi samles til 

temaaften. Det er dagligdagen og dialogen med havnes chef, der er årsag til at vi mødes. 

Herunder er så det vi har sendt til John Strøbæk, og som vi regner med at han tager udgangspunkt i. 

 

Generelle forhold omkring brugernes forventninger 

1)Vi foreslår først og fremmest, at det beskrives tydeligt på havnens hjemmeside, hvad faste 

brugere og gæster kan forvente angående synlighed i form af regulering og hjælpsomhed fra 

havnefogden og øvrige medarbejdere.  

a. Der oplyses om kontorets åbningstider, men ikke om hvad brugere og gæster ellers kan forvente sig 

af service fra havnens medarbejdere. 

 F.eks.: Man kan nogle gange ikke komme til servicekajen, når man har brug for det, 

fordi nogle bruger servicekajen som fast plads gennem længere tid. Hvad kan vi 

forvente af hjælp og regulering af havnens medarbejdere i sådan en forbindelse? 

 Nogle medlemmer savner at se havnefogden mere på havnen 

 Der blev meldt ud at havnens medarbejdere ville regulere i forbindelse med efterårets 

bådoptagning. Hvordan gik det? 

3) Vi foreslår, at hjemmesiden oplyser om ledige pladser i havnen og ledige skure i skurbyen. 

Og gerne også en synlig venteliste, hvor man kender sit nummer. 

 I annoncerede en pladsoversigt over ledige pladser på hjemmesiden i 2014. Det er der stadig 

behov for.  

 Som bruger føler man sig overladt til en ”usynlig” venteliste. Det skaber grobund for 

uheldige myter om, hvordan tildelingen foregår.  



 
4) Vi foreslår, at der oplyses om pladsbredde på skilte ved pladserne. 

 Der oplyses om havnedybder på besejlingskortet, men gæstesejlere skal gætte på pladsens 

bredde. 

5) Vi foreslår, at der arbejdes på at etablere trådløst net i jollehavnen og i Skurbyen.  

 Der er trådløst net i de to havne, men ikke i jollehavnen og heller ikke i skurbyen 

 I det mindste kunne der være en forklaring på hjemmesiden om hvorfor der ikke er net 

her 

 

Oprydning og vedligehold i almindelighed 

1) Fortæl gerne om hvordan I planlægger -, og hvordan I helst vil gennemføre opsyn, 

oprydning og vedligehold på havnen?  

 Hvordan informerer I om hvad der faktisk sker? Det er nemlig ikke altid nemt for brugerne at 

se, hvordan I prioriterer og gennemfører indsatsen. Det bærer vores spørgsmål og 

kommentarer sikkert præg af.  

 Vi følger med i Havnenyts beskrivelse af mange forskellige indsatser, men vi spørger 

alligevel fordi vi synes der kan gå lang tid fra brugerne konstaterer fejl til de bliver repareret 

og rettet. 

i. F.eks. i gammel havn er (eller har været i lang tid) den lille kran defekt.  Den kan kun 

kører hurtigt ned. 

2) Hvordan kontrollerer I om pladser faktisk er i brug? 

 Vi spørger fordi der er røde skilte på tomme pladser, hvor nogle medlemmer ved at båden er 

væk og solgt.  

3) Hvad sker der med bådvrag og umærkede trailere/ stativer. 

 Vi spørger fordi, at I ved f.eks. sidste sæsonstart meldte ud at ” Trailere og stativer uden 

gyldigt pladsnummer vil igen i år bliver bortskaffet primo marts 2016.” Men vi har vanskeligt 

ved at se, at der faktisk sker noget. Og det er heller ikke omtalt i det seneste nummer af 

Havnenyt 

 

MASTESKURET I NY HAVN 

1) Vi foreslår først og fremmest, at havnen varsler og gennemfører oprydning i 

masteskuret. Og at hele skuret anvendes til master. 

 Der er årelange opbevaringer af gammelt grej i mastehuset. Noget mærket, andet umærket.  

 Et af skurene er optaget af havnen til andet. Det er et problem, når det i forvejen er vanskeligt 

at finde plads. 



 
2) Vi foreslår gennemgang af skuret med henblik på lysforhold og vedligeholdelse generelt. 

 Det er vanskeligt at orientere sig i masteskuret pga. ringe belysning. 

 Skuret er utæt. 

3) Fint med løbekatte og taljer i skur 1 og 2. Vi foreslår, at det også bliver muligt i de andre 

skure.  

 Hvis de øverste hylder skal anvendes vil en talje være en stor hjælp også for mindre master. 

4) Vi foreslår, at der låses af til masteskuret, og at der etableres nøgle mod depositum til 

registrerede brugere 

 Der forsvinder grej fra skuret. Ét medlem har meldt om en mistet bom.  

Mastekranen 

1) Vi foreslår først og fremmest, at fliserne ved mastekranen i ny havn reetableres 

fuldstændigt eller at der lægges asfalt. 

 Fliser der blev pillet op ved renoveringen ligger i en bunke. Skal de bruges til eller hvad? 

2) Vi foreslår, at der etableres faste bukke ved mastekranen i ny havn og at der anskaffes 

endnu en mastevogn. 

 Ikke alle overholder hurtig aflevering af vognen, eller de bruger vognen længe, fordi de skal 

køre mellem havnene. Det kan endnu en vogn afhjælpe. De faste bukke kan bidrage til mere 

smidig afvikling af trafikken under mastekranen.  

3) Vi foreslår, at der etableres yderligere klamper til sikring og styring af mastekranen på 

ny havn. Gerne i samarbejde med et par rutinerede sejlere. 

 Nogle medlemmer fortæller, at det kan være vanskeligt at få sat masten i position og at 

fastholde den, med de eksisterende klamper. 

Bukkehullerne 

1) Vi foreslår, at der laves markeringer for transportstier i bukkehullerne. 

 Der er jungleagtige tilstande i bukkehullerne. Eller har I andre overvejelser? 


