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Kommissorium for Brugerrådet for træskibe i Holbæk 

Havn. 
 

 

Kommissorium for Brugerrådets interesser og forpligtelser ved benyttelse af 

Holbæk Gl. Havn’s havnepladser til fripladsordning for træskibe, og  

kulturformidling, -fortælling og -aktiviteter.  
 

 

§ 1 - Formål 
Stk. 1 

Det overordnede formål med 

Brugerrådet 

Brugerrådet samordner interesser og forpligtelser vedr. benyttelse 

af Holbæk Gammel Havn som havneplads med fripladsstatus for 

træskibe. 

Brugerrådet skal overordnet have for øje, at samordne træskibenes 

placering med aktiviteter og formidling, der har omdrejningspunkt 

om et træskibsmiljø og som har indlysende kulturværdi.  

Brugerrådet indgår som et bidragende organ til at fremme og 

planlægge aktiviteter med dette formål. 
 

Stk. 2  

Kommisorium 

 
 

Brugerrådets kommissorium er udarbejdet af Holbæk Kommune i 

samarbejde med Holbæk Træskibslaug. 

 

§ 2 - Brugerrådets parter 
Stk. 1 

Brugerrådets sammensætning 

 

a. Brugerrådet er sammensat af repræsentanter for interessenter, 

nævnt i § 2, stk.2, som har åbenlys interesse i at fremme et 

træskibsmiljø og skabe kultur til glæde for Holbæk og byens 

besøgende. 

 

Tilforordnet er desuden en repræsentant fra: 

b. Trafik og Infrastruktur i Holbæk Kommune (havnejer) 

c. Kultur og Fritid i Holbæk Kommune (kulturformidler) 

 

Kontakten til Holbæk Kommune skal som udgangspunkt ske til 

Kultur og Fritid. Henvendelser vedr. skibsfart og havnearealer kan 

dog rettes direkte til Trafik og Infrastruktur. 
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Stk. 2 

Medlemmer af Brugerrådet 

Følgende foreninger, institutioner mv. er medlemmer af 

Brugerrådet 

 

- Holbæk Træskibslaug 

- Museum Vestsjælland 

- Holbæk Erhvervsforum 

- Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB) 

 

Desuden er Holbæk Kommune repræsenteret ved 

 

- Kultur og Fritid  

- Trafik og Infrastruktur  

 

Stk. 3 

Brugerrådets organisering 

De deltagende foreninger, institutioner mv. udpeger hver en 

repræsentant til at sidde i Brugerrådet. Blandt disse 

repræsentanter vælges en talsmand for Brugerrådet. 

 

Brugerrådet tegnes af en tegningsberettiget repræsentant fra hver 

af de deltagende foreninger, institutioner mv. 

 

Brugerrådets beslutninger skal så vidt muligt træffes i enighed, 

men vedtagelse af beslutninger sker ved kvalificeret flertal (3/4 af 

stemmer til vedtagelse af beslutning). 

 

Stk. 4 

Deltagelse i Brugerrådet 

Såfremt et medlem, jf. stk. 2, ønsker at udtræde af Brugerrådet, 

skal det meddeles skriftligt til Brugerrådet med kopi til Holbæk 

Kommune  

 

Særligt gælder det, at Holbæk Træskibslaug ikke kan frasige sig 

pligten til at deltage i Brugerrådet og dets aktive arbejde. 
 

Stk. 5 

Andre Interessenter 

Interessenter, der ønsker at komme i betragtning til en friplads 

eller som på anden måde ønsker at bidrage til at skabe og/eller 

formidle kulturmiljøet skal forlods kontakte Brugerrådet med 

henblik på en afklaring af benyttelsesinteresserne. 

 

Brugerrådet kan afvise en ansøgning, hvis den skønner at 

formålet ikke er i overensstemmelse med kommissoriet 

 

Brugerrådet afgiver anbefaling om etablering af nye 

benyttelsesaftaler/fripladsaftaler til Holbæk Kommune.  

 

Det er Holbæk Kommune, som tildeler havneplads til 

fartøjsejeren, jf. bilag II. 
 

 

§ 3 - Succeskriterier  
Stk. 1 a. Kommissoriet sikrer, at Holbæk Kommune og brugerne har 
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Succeskriterier  

 

et styringsredskab til brug for arbejdet 

b. Brugerrådet arbejder for at varetage områdets anvendelse på 

en måde, som giver træskibskulturen merværdi og som 

bidrager positivt til byen og kommunens kulturelle indhold i 

øvrigt.  

c. Brugerrådet sikrer, at: 

i. Tilladelser, givet af Holbæk Kommune, til anvendelse af 

arealet overholdes. 

ii. Vedligeholdelsesplanerne for træskibe i fripladsordning 

følges og efterleves. 

iii. Holbæk Kommune til enhver tid er informeret om rådets 

aktiviteter. 

iv. Ejerne af træskibe i fripladsordning til enhver tid er 

oplyst om de forpligtigelser, som følger med at have en 

friplads til rådighed. 
 

Stk. 2 

Opgaver 

Det påhviler Brugerrådet at: 

a. Forestå mødeafholdelse med interessenter efter behov. 

Møderne skal have til formål at fremme (træskibskulturen). 

b. Have dialog/møder med brugerne af fripladserne med 

henblik på overholdelse af regler og aftaler forbundet med 

fripladsordningen.  

c. Afholde møder, hvor ansøgninger kan behandles. 

 

De nævnte aktiviteter kan med fordel samordnes.  

 

Dagsordenen for møder i Brugerrådet skal som minimum 

indeholde: 

- Godkendelse af sidste referat 

- Navne og afbud fra brugergruppemedlemmerne 

- Indstillinger fra brugergrupperne med tilhørende bilag 

- Beslutninger 

- Nye initiativer 

- Eventuelt 

- Næste mødedato 

 

Brugerrådet skal udarbejde beslutningsreferater, som sendes til 

Holbæk Kommune  
 

 

§ 4 - Vilkår 
Stk. 1 

Ikrafttræden og varighed 

Kommissoriet træder i kraft umiddelbart efter underskrift.  

 

Kommissoriet for Brugerrådet består, så længe Holbæk Kommune 

stiller fripladser til rådighed i Gl. Havn. 

 

Såvel Brugerrådet, som Holbæk Kommune kan tage initiativ til at 

tage Brugerrådets kommissorium op til evaluering. 
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Stk. 2 

Areal for fripladser 

 

Holbæk Kommune kan tildele fripladser på arealet, som er 

angivet på bilag I. Antallet af fripladser på arealet afhænger af 

størrelsen på de skibe, der får tildelt friplads. 

 

Lodsbåden ejet af Museum Vestsjælland forbliver på sin 

hidtidige placering jf. bilag I. 

 

I særlige tilfælde kan Holbæk Kommune beslutte at tildele 

friplads udenfor det angivne areal jf. bilag I, såfremt et skibs 

konstruktion eller andre særlige forhold taler herfor. 
 

Stk. 3 

Udgifter 
 

Brugerrådet arbejder vederlagsfrit og på frivillig basis. Holbæk 

Kommune yder ikke tilskud til Brugerrådets arbejde. 

 

Stk. 4 

Andre forhold 

a. Alle aktiviteter, der kræver benyttelse af havneareal skal 

godkendes af Holbæk Kommune førend aktiviteterne kan 

sættes i gang. 

b. Organiserede aktiviteter skal henlægges i tidsrummet 

solopgang til solnedgang og skal i øvrigt følge 

ordensvedtægterne for Holbæk Havn.  

c. Der kan indsendes ansøgning til Holbæk Kommune om 

dispensation til afvikling af organiserede aktiviteter efter 

solnedgang i særlige tilfælde. 

d. Der skal til enhver tid være offentlig adgang til og på 

havnearealet. 

e. Aktiviteter må generelt ikke være til unødig gene for 

omgivelserne, herunder den offentlige færdsel. 
 

Stk. 5 

Misligholdelse 

Holbæk Kommune er beslutningstager i forhold om 

misligholdelse i enhver henseende. 

 

Brugerrådet har pligt til at pålægge brugere af fripladsordningen 

at overholde de til enhver tid givne retningslinjer for brug af 

friplads og havneareal, jf. bilag II. 

 

Misligholdelse af et påbud kan medføre bortvisning, hvis 

forholdet ikke er bragt i orden inden for tre uger. Brugerrådet skal 

straks efter påbuddets frist er udløbet, skriftligt indstille til 

Holbæk Kommune om bortvisning, samt begrunde hvorfor. 

 

Det er Holbæk Kommune der kan effektuere en indstilling om 

bortvisning, fx ved at opsige den konkrete fripladsaftale. 
 

 

§ 5 - Forpligtelser 
Stk. 1 

Forpligtelser 

 

 

Beslutningen er gældende, såfremt Brugerrådet ikke modtager 

indsigelser fra kommunens repræsentant. 

Indsigelsesfristen sættes til tre uger fra indsendelsestidspunktet. 
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Brugerrådet forpligter sig til følgende: 

a. At behandle og indstille til Holbæk Kommune, hvorvidt 

modtagne ansøgninger om friplads for træskibe kan anbefales. 

b. At tilse, at reglerne for fartøjerne under fripladsordningen 

overholdes, jf. bilag II. 

c. At skabe grundlag for at formidle træskibenes fortællinger og 

egenkultur til glæde for interesserede. 

d. At bidrage som bindeled til kulturformidling i øvrigt  

e. At indgå i samarbejde med f.eks. Holbæk Erhvervsforum, 

Handelsstandsforeningen samt Holbæk Kommune i 

aktiviteter, som understøtter b), c) og d). 

f. At fremstå som et organ, der aktivt bidrager til at udvikle 

havnens ”miljø og sjæl”. 

g. Brugerrådet har kontakten til og oplysningspligten i forhold til 

Holbæk Kommune. 

Holbæk kommune forpligter sig til følgende: 

h. Holbæk Kommune deltager i Brugerrådets møder efter behov.  
 

 

§ 6 - Ophør 

Stk. 1 

Ophør af Brugerrådets 

aktiviteter. 

Brugerrådet kan ved fuld enighed vedtage, at Brugerrådets 

aktiviteter kan bringes til ophør. Herved bortfalder kommissoriet 

og grundlaget for fripladsordningen. Fripladser overgår herved 

automatisk til at være havnepladser underlagt Holbæk 

Kommunens gældende takstbestemmelser mv. 

 

Hermed underskrives for bekræftelse af kommissorium Holbæk d. 15. marts 20137. 

februar 2013 

 

For brugerne:       

(Holbæk Træskibslaug, formand) 

 

        

(Museum Vestsjælland, formand) 

 

________________________________ 

(Museum Vestsjælland, næstformand) 

 

        

(Holbæk Erhvervsforum, erhvervsdirektør) 

 

_________________________________ 

(Holbæk Gl. Havns Beddinger, formand) 

 

For Holbæk Kommune, Trafik og Infrastruktur:     

                 (Afdelingsleder Jesper Juhl Kristensen) 

 

For Holbæk Kommune, Kultur og Fritid:     
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                 (Kultur og fritidschef Brian W Ahlquist) 


