Åbent svar til:
Charles Jensen, Per Lunn og Tina Lykke

Bønnerup, den 18. november 2021

På en af de private Facebooksider (Bønnerup By og Havn) kunne bestyrelsen i Fonden Bønnerup
Fiskeri- og Lystbådehavn i går læse debatoplægget ”En synkende skude – Bønnerup Havn” af
Charles Jensen, Per Lunn og Tina Lykke.
Det vil vi meget gerne svare på
Den sæson vi lige har afsluttet, har været den sæson, hvor vi rigtig har kunne mærke
konsekvensen af den beslutning, vi som en enig bestyrelse tog, da vi valgte at outsource driften
af Bønnerup Havn. Og der ville komme til rettelser til næste sæson. Inden Grenaa Havn overtog
den daglige drift, havde Grenaa Havn i længere tid lavet Bønnerup Havns regnskab. I Bønnerup
Havn er der ikke en stor pengekasse at lege med, så vi skal tænke over investeringer, udgifter
mm. Det er vores ansvar som bestyrelsesmedlemmer. Der sidder ingen i bestyrelsen, der vil
Bønnerup Havn noget dårligt. Vi ønsker alle en god fremtid for Bønnerup Havn.
Det har været en sæson med udfordringer
En stor udfordring for os er, at vi ikke bliver spurgt, kontaktet personligt eller andet, når der
opstår problemer eller spørgsmål. Derimod skriver man på Facebook, skaber en dialog, og ikke
nødvendigvis til gavn for havnen, dem man repræsenterer, sig selv eller andre mm. Vi kan og vil
ikke som bestyrelse svare på opslag på Facebook, det er ikke det rette forum.
Og når man før sæsonen, på en side som folk tror en Bønnerup Havns officielle side, reklamerer
for, at man bare kan komme til Bønnerup Havn og campere/overnatte gratis, da der ikke er
personale, der tjekker op på, om der er betalt, bliver vi som bestyrelse berørt. Berørt af at man
opfordrer til, at vi ikke får penge i kassen, for at udtrykke at man ikke deler bestyrelsens
beslutninger eller ledelse. Skader havnen mere end bestyrelsen. Hver en krone tæller, og der var
kontrol med autocampere og gæstesejlere. Men man kan jo også snyde, hvis der er fast
åbningstid.
”Har der været udfordringer med strømmen, og som der bliver skrevet,– er der ingen hjælp at
”hente”. Så undrer det mig, at der ikke er en, der kontakter en af os i bestyrelsen. De fleste af os
er på havnen de fleste af døgnets timer.
Overfyldte containere - det har vi nu ikke oplevet.
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Toiletterne, ja, det har været et problem. Fra uge 28 hyrede Bønnerup Havn et firma, der tog sig
af rengøringen. Siden da har der været styr på det. Og vi er i dialog med kommunen om
rengøringen, og er selv i gang med en plan. Det er kommunens opgave at rengøre toiletterne, og
vi var i dialog med kommunen og rengøringsselskabet herom. Bestyrelsen var endda selv på
rengørings- og opfyldningstjansen.
Liggepladser - der har været et større arbejde for Lars Mohr, med at finde ud af ledige pladser,
hvem der ligger hvor og om de ligger på deres plads. Da der tidligere har været givet lov til at
bytte mm., hvilket ikke var ajourført i papirerne. Det er Lars Mohr ved at komme til bunds i.
Kranen står stille - det gør den ikke, der bliver løftet, som der skal. Der er nogle, der vælger
mobilkran fordi båden ikke skal stå i Bønnerup Havn over vinteren.
Har der været anvendt mobilkran, fordi personalet var forhindret, ja så er det Grenaa Havn, der
har booket en mobilkran. Men det er ikke noget Bønnerup Havn betaler, da vi har en ydelse/et
arbejde, som Grenaa Havn skal udføre for os.
Slæbestedet/bom der ikke virker en solskinsdag - det sker desværre. Nogle år virker den heller
ikke, fordi den bliver påkørt. Men heldigvis er der en stor renovering i gang her i november.
Mangel på bådpladser – det er der. Faktisk er der 25 bådejere, der gerne vil komme til vores
fantastiske havn. De er blevet kontaktet, og der er indkøbt materialer til at udvide med flere
pladser her inden den kommende sæson.
Vi har et vedligeholdsudvalg, der har en masse punkter, der bliver sørget for inden sæsonen
2022. Alt på listerne er der ikke penge til, og vi tager naturligvis de vigtigste først.
Bestyrelsens arbejde
Vi har i bestyrelsen været glade for, at der er kommet en støtte fra baglandet i form af
fastliggergruppen, som kan give deres bestyrelsesmedlemmer input til bestyrelsen. Vi er også
taknemmelig for, at der bliver tilbudt en masse frivillig hjælp, til projekter mm. Men ønskerne og
projekterne skal igennem bestyrelses dagsordener inden, og vi kan ikke give los og sige ja til alle
de ønskede frivillige projekter. Det er bestyrelsen, der står med ansvaret, hvis der f.eks. sker en
skade på en båd, der løftes af kranen, også hvis der sker skade på selve kranen, eller værre endnu
personskade.
Det er bestyrelsen, der træffer beslutninger og har ansvaret. Og der er lukkethed, da vi er en
Fond, ikke en forening, klub mm. Vi MÅ ikke udlevere persondata, vi kan ikke svare på alt, vi
må ikke udlevere lejekontrakter. Og vi har udviklingsplaner, som andre ikke bliver inddraget i,
før de ligger fast.
Dog har vi gennem Corona tiden og i år brugt meget tid på sagsbehandling, og gør det stadig.
Det er altid mere spændende at udvikle og lave planer.
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Og efter en sæson som INGEN i bestyrelsen ønsker igen, så er det vigtigt for os, at vi har ro til at,
få fulgt op på vedligeholdelsen af havnen, den kommende udvikling, lægge det kommende
budget og evaluere sæson 2021.
Bestyrelsen fra årsskiftet
Fra årsskiftet kommer der nye i bestyrelsen, da de to af posterne er bestyrelsesmedlemmer fra
kommunalbestyrelsen. Vi ved, at Hans Fisker ikke er i bestyrelsen i 2022. Hans Husum håber vi
naturligvis på bliver på den ene post.
Dialogmøde
Men da der var afbud fra flere til dialogmødet på lørdag, valgte vi at aflyse og finde en ny dato i
februar 2022. Så er det fordi vi som bestyrelse er samlet, og alle vil være med til dialogmødet, så
vi alle kan svare på spørgsmål fra brugerne. Der var tilmeldt 52 personer, hvoraf 5 var ægtepar
(10 pers.).
At fastliggergruppen føler sig strandet, beklager vi. Men der er en arbejdsgang vi er nødt til at
overholde. Vi skal beslutte med et flertal, og alle ved det er ikke alt, der kan imødekommes. Det
er stadig havnen, der har ansvaret, også selv om det er frivillig hjælp.
Kontakt os direkte
Ønsker man dialog, blive hørt - så kom og tag en snak med os. Det er ikke sikkert, at du er enig i
vores beslutninger eller ledelsen, men hvis der skal skabes en god dialog, så skal man mødes
med samme mål. At finde en fælles vej, det sker ikke ved at forsøge at skabe en dialog på sociale
medier, håbe på, at der er en masse, der mener det samme, og sammen skaber en dårlig
stemning.
Som jeg før har appelleret til, så gør jeg det igen.
Har du spørgsmål ? Er der noget, som du er utilfreds med? Så kom forbi, tag en snak med en af
os. Sociale medier gavner ikke en god dialog, hvor hvor vi i bund og grund vil det samme.
Nemlig at se Bønnerup Havn – som det stolte skib der sejler ud, men altid for at vende hjem
igen.

På bestyrelsens vegne

Pia Christensen
Formand for bestyrelsen
Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn
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