Referat af havnefokusgruppens møde 19 05 2015
Forretningsorden:
Jon er koordinator og kontaktled for gruppen.
Jon indkalder til møde, Dorte indsamler punkter til - og laver dagsorden og referat. Informationer gives
løbende pr. mail om aftaler i dele af og ud af gruppen, således møderne bliver forbeholdt debat og
beslutninger.

Martin og Jon tager kontakt til Leo Kristoffersen med flg. pkt.:
Græsstykket:






Afspærring af græsområdet inden såning. Helst store sten evt. fra Højmarken? men ellers pæle og
reb som ved lystbådehavnen.
Tromling af græsområdet inden udjævning, rivning og såning. Kan vi købe græsfrø af kommunen?
Eftertromling
Hvad gør vi? – hvad gør Vej og Park?
Vedligehold? Forventningsafklaring.

Det grønne område:




Affaldshåndtering – Er det sammen med flygtningene – Kan vi få ekstra beholdere?
Har Vej og Park bord/bænkesæt eller bænke?
Vedligehold

Arbejdsdage:

Torsdag d. 28. maj fra kl. 14 og lørdag formiddag d. 30. maj fra klokken?
Formål:
At klargøre græsarealet og yderligere flise- og stenoptagning, oprydning og beskæring af det grønne
område.
Jon har skaffet en såmaskine samt jord til udjævning af det grønne område. Det skal ”bare” køres derned.
Medbring gerne rive, sækkevogn, trillebør, greb og beskærersakse.

Generelt er der stor tilfredshed med Vej og Parks indsats på området.

Bente og Dortes skitseforslag blev fremlagt ud fra devisen: Hellere fotosyntese end mere stabilgrus,
hvorfor det grønne græsområde, hvor bl.a. Samsø har en del ting liggende, ønskes bevaret. Se vedhæftede
skitser.
Der fremkom ønsker om, at det grønne område vedbliver at være åbent og indbydende til ophold, og at der
bliver etableret et grillsted. Men ingen beplantning før til efteråret, så der er masser af tid til planlægning
og justering i forhold til vilkår og muligheder.
DMI’s vejrstation kan ikke flyttes – kan måske udvides med regnmåler, vejrhane og kompas.

Planteforslag:
Østrigske fyr, som vi køber for de i sin tid indsamlede penge (4200 kr. for 10 3-4 grenede i 1,50 – 1,75 m.
højde). De tåler alt, bare ikke at stå for tæt sammen med andet. Derudover har vi fået lovning på overskud
fra økohaven i Odder (Apple Jack roser +).
Dorte foreslog endvidere at omkranse Tunøparkeringen og huse med Østrigsk fyr, så fremtidig skyline er
sikret?! Og fylde op med planter i ”hjørnerne” af P-områderne på rallejet og det nye stykke evt. med træer
og buske fra borgernes overskud i haven. Har f.eks røn og birk. Bente har eg.
Vedligehold:
Aftales løbende. Det forventes ikke, at det nye græs skal slås før til august

