
Forslag til generalforsamlingen tirsdag den 26.11.19 

om etablering af handicaptoiletter på Nordmolen. 

 
Vi, der har vores daglige gang omkring værkstederne og frokoststuen,  

bliver tit konfronteret med trængende promenerende gæster, der søger et 

toilet. Desværre, det ligger lidt over en kilometer herfra ovre ved stranden, 

det er jo en uvenlig besked at komme med, og selvfølgelig lukker vi de 

mest trængende ind på vores toilet.  

 
Forslaget går derfor ud på, at Sejlklubben Sundet søger om at få et 

handicaptoilet på nordmolen, beliggende enten ved den kommunale 

græsplæne skråt overfor Cafe Sundet eller ved Sejlklubben Sundets 

servicebygning, eller…?  

 

Jeg er vidende om at bestyrelsen har søgt, men desværre fået et afslag. Det 

synes jeg ikke at vi skal affinde os med, men søge på ny.  

Mit forslag er derfor, at Sejlklubben Sundet søger igen, såvel til BY og 

Havn, som til 4. eller 5. Magistrat, som har med offentlige toiletter at gøre 

i København.  
 

Hvorfor det, hvorfor skal vi overhovedet ha et offentlig toilet 

på Nordmolen? 
 

Fordi vi er Danmarks største lystbådehavn!  

Fordi vi har været i mange svenske og danske havne, som alle har haft 

enten et offentligt toilet og/eller et handicaptoilet.  

 

Svanemøllen er ikke blot en lystbåde havn, men også et rekreativt område, 

som rigtig mange mennesker, herunder institutioner, badegæster, turister, 

beboere fra nærområdet, ynder at besøge og nyder godt af. 

Derfor vil det være oplagt, at sørge for at der er et toilet til områdets 

gæster. 

Ydermere giver det måske vores lystbåd havn noget goodwill, hvis vi 

sørger for toilet faciliteter. Goodwill har vi hårdt brug for med de 

udfordringer havnen står overfor de kommende år, hvor en lukning af 

vores land og vand område på Nordbroen kan blive en realitet, hvis By og 

Havn vælger at se bort fra forslaget om udvidelse af vores havn udenpå 

Nordmolen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Mogens Wöhliche, medlem nr. 273 & Anna Marie Hjorth, medlem nr. 783 

 



 

 


