
 

Referat brugermøde på Gjøl Havn den 19. oktober 2021 kl. 16.30 

 

Deltagere: 

Vinterbaderne: Bente Bjørn 

Sejlklubben: Carl-Johan Dissing og Anette Lund Jensen 

Gjøl Ro- og Kajakklub: Poul Holme og Finn Jantzen 

Natur- og Kulturcafeen: Børge Søndergaard og Lisbet Emmery 

Jammerbugt Kommune: Peter Laursen, Flemming Sørensen og Vibeke Rasmussen 

 

1. Orientering fra Teknik- og Forsyningsafdelingen v/ Peter Laursen: 

Peter Laursen bød velkommen til brugermødet, og takkede Sejlklubben for at stille lokale 

til rådighed til mødet. 

Peter Laursen orienterede om, hvad der er sket på havnene i 2021. 

Oprensning af sejlrenderne: 

Oprensning af sejlrenden i Gjøl Havn - forår 1560 m3  110.000 kr. 

Oprensning af sejlrenden i Gjøl havn – sommer 1320 m3  95.000 kr. 

 

Oprensning af inderhavnen i Gjøl Havn: 3435 m3  323.000 kr.  

Oprensning af sejlrenden i Attrup Havn: 960 m3  370.000 kr. 

Oprensning af sejlrenden i Haverslev Havn: 700 m3  350.000 kr. 

(Udgiften for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev havne, fremgår ikke af 

anlægsbudgettet nedenfor, da der blev givet en særskilt bevilling hertil).  

 

Anlægsbudget 2021:       

Oprensning af sejlrende - Gjøl Havn    205.000 kr. 

Oprensning inderhavn - Gjøl Havn    323.000 kr.  

Tre Y-bomme – Gjøl havn    75.000 kr. 

Udskiftning af hammer ved mastekran - Gjøl Havn  129.000 kr. 

Tre nye gangbroer - Gjøl Havn    110.000 kr. 

Renovering af kaj ved mastekranen - Gjøl Havn   1.330.000 kr. 

Betonklodser - Attrup Havn    100.000 kr. 

I alt      2.272.000 kr. 

 

Gæstesejlere: 

Pr. 15. oktober 2021 har der i Gjøl og Attrup havne været følgende antal gæster: 

o Gæstesejlere Gjøl havn: 999 



o Autocampere Gjøl havn: 174 

 

o Gæstesejlere Attrup Havn: 244 

o Autocampere Attrup Havn: 22  

 

Specielt ved Gjøl i 2021: 

➢ I samarbejde med sejlerne og Sejlklubben lykkedes det at få oprenset inderhavnen 

➢ Der er blevet etableret en parkeringsplads for autocamperne, hvor de også har 

mulighed for at få strøm 

➢ Der er blevet lavet tre nye landgangsbroer 

➢ Der er etableret lyssætning ved parkeringspladsen 

➢ Parkeringspladsen har fået optegnet parkeringspladser 

 

Budget 2022: 

Udmøntning af budget 2022 er ikke godkendt. En stor andel af anlægsbudgettet for 2022 

er øremærket oprensning af sejlrenderne til alle 3 havne.  

 

2: Drøftelse af emner fra klubberne: 

 

Natur- og Kulturcafeen: 

A) Kan der skabes overdækning på visse siddeområder / evt. nye større 

siddeområder. I regnvejr trænger såvel turister, bådfolk, og f.eks. besøgende 

skoleklasser til læ 

Ref.: 

Børge Søndergaard: der kommer mange besøgende på havnen, også skoler, og i dårligt 

vejr har de ingen muligheder for at finde læ på havnen. 

Natur- og Kulturcafeen undersøger om de har et segl der kan anvendes til, at etablere 

overdækning på en del af terrasseområdet. 

Ønsket kommer med på ønskelisten. 

 

B) Drøftelse af muligheder for fornyelser / udvidelse af den nuværende legeplads 

Ref.: 

Lisbet Emmery: Der er et ønske om at få noget attraktivt på legepladsen til mindre børn, 

det kan fx være en fuglereddegynge. 

Jammerbugt Kommune undersøger, hvad der skal til for at få sat en fuglereddegynge op. 

 

Gjøl Fisker- og Bådelaug: 

C) Skiltning vedrørende luftning af hunde på havneområdet. Vurderet ud fra 

efterladenskaber er der behov for en indsats 



Ref.: 

Politivedtægten foreskriver at hunde skal føres i snor, det bliver der allerede skiltet med. 

Med fælles dialog og hjælp kan det måske lykkedes, at få hundeejerne til at samle 

hundens efterladenskaber op. Havneopsynet skal ikke ”lege politimand”.  

Beholderen med hundeposerne kan evt. flyttes til en mere synlig placering. Jammerbugt 

Kommune giver et stativ til beholderen, hvis det kræves.  

 

Gjøl Sejlklub: 

D) Oversigt/kontrolmåling af udført oprensning af Gjøl Havn 

Ref.: 
Der har ikke tidligere været tradition for at lave en kontrolmåling før eller efter oprensning 
af sejlrenderne eller inderhavnene, der er derfor ikke foretaget en kontrolmåling af 
inderhavnen efter oprensningen.   

Carl-Johan Dissing: der er problemer med vanddybden yderst ved den midterste bro.  

Når sejlrenden skal oprenses, forespørger vi entreprenøren, om de kan være behjælpelig 
med at fjerne det sediment, der er ved den midterste bro.  
  

E) Rapport over havnens tilstand og deraf følgende vedligeholdelsesarbejder 

Ref.:  
Carl-Johan Dissing: Vedligeholdelsesrapporten kan skabe værdi for foreningernes planer 
og tanker med havnen i fremtiden. 

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet for en 10-årig periode, og fortæller hvad der skal til 
for at vedligeholde havneanlæggene, over de næste 10 år. Det koster 15,4 mio. kr., jævnt 
fordelt over alle tre havne.  

Planen for vedligeholdelsesarbejdet på havnene afhænger af den udviklingsplan, der blev 
besluttet ifm. budget 2021.  

Kommissoriet er på vej igennem de politiske udvalg i løbet af efteråret 2021. I starten af 

2022 starter de indledende processer i samarbejde med lokalsamfundene og diverse 

foreninger på havnen, og med tilknytning til havnen.   

 

F) Opfølgning på mail ang. oprensning langs nordlige spunsvæg 

Ref.: 
Problemet omkring vanddybden ved spunsvæggen blev drøftet. Der er blevet fjernet sten 
ved spunsvæggen, som lovet ved oprensningen af havnebassinet.  

 

G) Hvorfor aflåses 50% af baderummene 



Ref.: 
Et af baderum ved herrerne har været aflåst pga. skimmelsvamp på væggene. Flemming 
har været i dialog med Ejendomscenteret i Jammerbugt Kommune, for at få bugt med 
skimmelsvampen. Der er aftalt med Ejendomscenteret, at de fremadrettet gør 
baderummene rene to gange om året, for at holde skimmelsvampen væk.  
 

H) Mastekran - tilstand og evt. ny som i Nørresundby 

Ref.: 
Carl-Johan Dissing: Mastekranen er besværlig at bruge. Nørresundby har en fornuftig kran 
der fungerer godt. En ny kran koster ca. 190.000 kr. Sejlklubben vil gerne bidrage med 
10% til en ny kran. 

Ønsket om en ny kran kommer med på ønskelisten. Ifm. renovering af kajkanten / 
spunsvæggen ved mastekranen, skal der sikret at fundamentet kan bære 500 kg.  

 

I) Synlig kvittering for betalt gæsteplads - både og autocampere 

Ref.: 
Carl-Johan Dissing: Der er flere gæstesejlere der har rettet henvendelse til Sejlklubben, da 
de har undret sig over at de ikke har fået en billet.  

Langt de fleste gæstesejlere betaler via Mobilepay, og her får de en kvittering på 
telefonen. De gæstesejlere der betaler med dankort, får en kvittering på deres betaling 
med dankort. Der bliver derfor ikke udleveret ret mange billetter til gæstesejlerne mere. 
Jammerbugt Kommune genovervejer, hvordan vi kan gøre betaling for en gæstesejler 
mere synlig.   
 

J) Træffetider for havnetilsynet – jobbeskrivelse 

Ref.: 
Træffetiderne for Havneopsynet står igen på døren indtil havnekontoret. Træffetiderne skal 
ses med en del fleksibilitet, da Havneopsynet er til stede på havnen, når det kræves.  

 

K) Omkostninger til uddybning henholdsvis oprensning i 2021 for Gjøl, Attrup, 
Haverslev og budget for 2022 

Ref.: 
Omkostningen for oprensning af sejlrenderne til Gjøl, Attrup og Haverslev havne, fremgår 
af orienteringen 
 

L) Udbedringen af flydebro ved ro- og sejlklub 

Ref.: 
Ifm. oprensning af havnebassinet blev flydebroen udbedret, men den hænger stadig væk i 
den ene side.  



 
Der er indhentet tilbud på at flytte flydebroen til modsatte side af betonrampen. Det vil 
koste 35.000 kr., og Jammerbugt Kommune har ikke økonomi til at ændre på forholdene 
(det kommer med på ønske- og prioriteringslisten). Der henstilles til at roere og jollefolk i 
videst mulig udstrækning, anvender vestsiden af flydebroen.  
 

M) Kommunens hjælp til optagning/nedlægning af sliske ved ny surferplads - de to 
eksil placeringer nedlægges 

Ref.: 
Carl-Johan Dissing: Der er et ønske om at få flyttet sliskene til spidsen ved G-molen 

For nuværende er der ikke plads til nye aktiviteter på driftsbudgettet.  

 

Evt: 

Carl-Johan Dissing:  
Der er et ønske om af få etableret en flisebelægning ved Sejlklubben. Det koster 20.160 
kr. Der aftales at Sejlklubben betaler halvdelen og Jammerbugt Kommune betaler den 
anden halvdel. Arbejdet sættes i gang i år.  

Hvor langt er lokalplanen for Gjøl?  
Arbejdet med lokalplanen påbegynder vinteren 21/22. 

Carl-Johan vil gerne have tilsendt en oversigt over fordelingen af størrelserne på 
bådpladserne på ventelisten.  

Skal det koste et gebyr at stå på ventelisten?  
Et sådant gebyr skal fremgå af Jammerbugt Kommunes Takstblad. Muligheden for at 
opkræve et gebyr for at stå på ventelisten undersøges ifm. vedtagelsen af næste års 
budget.  

 
Flemming Sørensen:  
De gamle joller på vinterpladsen, hvad skal der ske med dem?  
Der laves en aftale med Carl-Johan Dissing om, hvilke joller der skal fjernes.  

 

Anette Lund Jensen:  
Det er et stort ønske fra sejlerne, at de kan få tømt deres septiktanke, uden at skulle 
involvere Havneopsynet. Der findes en løsning i samarbejde med Sejlklubben, så 
septiktankene kan tømmes uden Havneopsynets tilstedeværelse. Der kan evt. være en 
timer på pumpen, så den ikke kører unødvendigt.  

 

 

 



 

 


