SNOGEBÆK OMRÅDEFORNYELSE ‐ HAVNEGRUPPEN
Den 12. februar 2014 i Folkets Hus.
Medlemmer:
Ole Olsson, Jan Skovgaard, Morten Qwist, Finn Larsen, Flemming Folkjær, Per Christensen, Anders Mortensen, Henrik Nerst,
Jørn Pedersen, Jeppe Håkonsson, Sarah Westh Jensen, Ib Pedersen, Hanne Nisbeth, Morten Pedersen,
Jane Andersen, Gugga Zakariasdottir
Medlemmer med sænket skrift deltog ikke i mødet

Pkt

Dagsorden

Beslutning

Orientering/Bemærkninger/Opgaver/Aktiviteter

01

Præsentation af gruppens
medlemmer

Gruppens medlemmer præsenterede sig og fortalte om hvilken
tilknytning de har til Snogebæk, og hvorfor man havde meldt sig til
havnegruppen

02

Områdefornyelsens organisation

Gugga gennemgik organisationen

03

Byfornyelsesprogrammet og idéer fra
efterårets workshop

Gugga gennemgik byfornyelsesprogrammet og idéerne fra
havnegruppens bidrag til workshoppen i september, hvor Sean
udarbejde et idékatalog.
Man synes fortsat at det er en god idé med en forbindelse mellem
bølgebryder og hav, enten i form af en kabelfærge eller en flydebro,
god idé med fiskesteder på bølgebryderen, forslag om strandpark og
multihus.
Der er brug for siddepladser ”bussely” på den lange bro.
Der mangler gode siddesteder, borde og bænke på hele
havneområdet.

04

Workshop for de unge i Snogebæk og
omegn

Der bliver arrangeret en workshop den 16. marts for de unge – 3
timers workshop med brainstorm og gode idéer. De skal bl.a. komme
med idéer og ønsker til, hvordan havnen kan få bedre faciliteter til
bade og opholdsmuligheder ved udspringsstedet på kajen mod syd.
Hvad kunne de unge godt tænke sig. Hanne har inviteret de unge via
Face Book og udarb. en liste over mulige deltagere.

Ansvarlig

05

Havnens 125 års jubilæum næste
sommer

Vi starten med projektet omkring havnen, så der er mindst et
projekt, der kan indvies til jubilæet den 5. juli 2014. Derfor går man
allerede nu i gang med at se på området. Anders, Jeppe, Sarah,
Morten, Jørn og Flemming meldte sig til arbejdsgruppen. De mødes
for at se på, hvad der skal gøres for at etablere de prioriterede
projekter (samt evt idéerne fra de unge)på havnen. Der skal
eventuelt støbes en platform på havnens sydlige del. Der skal
indhentes tilbud m.m.
Gugga inviterer til det første møde i arbejdsgruppen.

06

Prioritering af idéer og det videre
arbejde

Prioritering se ovenfor.

07

Gruppens tovholder udpeges

Morten Qwist blev valgt til tovholder

08

Eventuelt

Realdania har givet 125.000,‐ kr. til at videreudvikle projektet. Der
skal holdes en workshop i Vejle den 4. marts, hvor der kan deltage 4
personer fra dette projekt. Jane og Gugga deltager samt to borgere
fra Snogebæk. Sarah meldte sig fra havnegruppen.

Stedet Tæller –
Multihus/Redningsbåden
søspejdere

Der er dannet en gruppe Redningsbådens venner, som vil sætte
båden i stand, den bliver flyttet til en lade på landet, her i
weekenden – Per Christensen er kontaktperson. Der har tidligere
været et sponsorat på 400.000,‐ til en bygning til redningsbåden.
Denne sponsor kan kontaktes igen. Per har kontakten. Der blev
udarbejdet et projekt og ansøgt om byggetilladelse, men projektet
kom ikke videre.
Snogebæk Havn fik 5 optimistjoller for nogle år siden, disse kan vi få
tilbage. Per har kontakten. Vi formidler det videre til
aktivitetsgruppen. Per har tidligere talt med Pernille fra spejderne
om at lave vandspejdere. Den idé kan tages op igen, Per giver
kontakt oplysninger på Pernille.

09

Næste møde

Morten Qwist indkalder

