Klintholm Havn - vision 2008 - 20??

Besøg Klintholm Havn
Parker bilen, stil cyklen
læg til kaj i vores marina
gå en tur på havnefronten,
se fisk blive landet
slender` ned mellem garnhusene
oplev livet i og ved mosen
sæt dig på en bænk,
nyd din medbragte mad ved vores borde og bænke eller
spis på en af vore restauranter
tag en dukkert i havet - fra strand eller badebro
få en kulturel oplevelse - besøg vores gallerier
Sådan har det været - og sådan ønsker vi også det skal se ud i fremtiden At skabe udvikling - så vi også kan tiltrække nye borgere .
At reetablere og skabe nye attraktive, rekreative vilkår i Klintholm Havn såvel for
lokalbefolkning som for turister.
Klintholm Havn har tidligere udover at være en aktiv fiskerihavn med det deraf følgende liv,
været et attraktivt udflugtsmål for såvel land- som vandturister, kendt for gode restauranter,
dejlig natur, god badestrand og en hyggelig og driftig marina, og er i Møn Kulturarvsatlas
udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.
Det er denne blanding af fiskerihavn, lystbådehavn og det almindelig hverdagsliv blandt
lokalbefolkningen, der er kendetegnende for Klintholm Havn og giver den sit særpræg.
Beboerne og Klintholm Havn Beboer- og Grundejerforening (KHBG) har derfor et stærkt ønske
om at give alle, såvel fastboende som turister, en mulighed for at få gode oplevelser såvel
socialt i lokalområdet med "kom hinanden ved -arrangementer" fællesaktiviteter for såvel unge
som gamle, som på turistområdet med muligheder for natur- og rekreative oplevelser, kort
sagt at skabe/genskabe betingelserne for Klintholm Havn's "eksistensberettigelse".

Hvordan opfylder vi det?
For at nå frem til ovenanførte - at videreudvikle de eksisterende muligheder og skabe nye
tilbud til såvel lokalbefolkningen som turister - har KHBG ud fra de ønsker og tilkendegivelser,
der er fremkommet dels på medlemsmøder i KHBG og dels i forbindelse med en "rundspørge" i
lokalområdet , udarbejdet planer/projekt-beskrivelser over en række initiativer og opgaver,
der vil kunne medvirke til målopfyldelsen.
En stor del af initiativerne kan desværre ikke udføres af KHBG alene, men kræver involvering
af andre såvel fysisk som økonomisk.
Vi er i Klintholm Havn på det rene med, at initiativet skal komme fra os - og at der herfra skal
ydes en stor indsats, men er på mange områder afhængig af såvel kommunens som
investorers og fondes positive medvirken, og der er etableret flere gode kontakter
desangående.

Detailbeskrivelse/ delprojekter
Der er tale om et generelt løft for Klintholm Havn, jf ovenstående - udmøntet i en række
særprojekter.

1.
2.
3.
4.

Medborgerhus
Torv og Mindesten
Grønne områder
Turisme

Vi tror på, at vi ved at gennemføre nævnte initiativer/tiltag kan fastholde Klintholm Havn som
et sted, hvor vi ønsker at bo, arbejde og handle, ved
- at skabe muligheder for at "udfolde" os lokalt gennem etablering af et Medborgerhus, hvor vi
kan samles og styrke fællesskabet såvel blandt børnene og de unge som blandt de lidt ældre
og gamle, bl.a. ved at arrangere fællesspisning, klubaktiviteter i form af kortspil, motorlære for
de unge, dartspil osv, mødelokaler for vores foreninger, festlokale osv.
Ønsket/behovet skal bl.a. ses i lyset af:
- at nærmeste forsamlingshus ligger i Borre,
- at vores børn og unge pt ikke kan samles om fællesaktiviteter i Klintholm Havn og som følge
af sparsomme busforbindelser er afhængige af forældretransport, såfremt de ønsker at deltage
i aktiviteter uden for Klintholm Havn (nærmeste er Hjertebjerg skole, ellers til Stege),
- at skabe rammer for at kunne mødes i et tæt og udviklende fællesskab til gavn for vores
trivsel, - for: manglende trivsel = ingen initiativer; og manglende initiativer = intet liv; og
manglende liv = ingen eller hensygnende samfund i Klintholm Havn.

Vi tror på, at vi ved
- at skabe attraktive Grønne områder med natursti, opstilling af borde og bænke ved mosen,
opsætning af fauna- og turistinfotavler, oprensning af tang på stranden, opstilling / forbedring
af toiletforhold kan tiltrække turister til gavn for vores erhvervsliv og dermed
- flere kunder ved købmanden, flere handlende ved fiskesalgsboden, flere besøg på
restauranterne. Kort sagt fastholde og helst skabe vækst.

Vi tror på, at vi ved
- at forskønne / renovere de i oversigten anførte områder v. Søbadet, Ålekroen, Hyttefadet
m.v.
- og etablere Torveområde ved Mindestenen og Badebro på øst-stranden
kan skabe nogle ordentlige og hyggelige omgivelser, hvor man gerne ofrer lidt mere tid end
det det tager at vende bilen.
Vi har det håb - og tro på
- at vi ved dette løft af Klintholm Havn også får skabt et sådant miljø, at der kan skabes den
økonomiske og turistmæssige basis for nye overnatningsmuligheder i form af campingplads på
det område, der allerede i lokalplanerne for 1994 er lagt op til og /eller etablering af et
vandrehjem. Der peges i Agenda 21 på at man vil arbejde på, at der findes et varieret udbud
af overnatningsmuligheder også for de lette turister, og det vil derfor være oplagt, at der i
Klintholm Havn kan tilbydes overnatningsmuligheder for bl.a. kano og kajakroere, cyklister og
vandrere.
Handleplan

Status

1. Idekatalog udarbejdes efter bruger/borgerrundspørge

Er sket

2. Udarbejdelser af projektplaner for særprojekter

Er sket

3. Projekterne forelægges /drøftes med relevante
interessenter, herunder kommune, initiativgruppen,
fonde, m fl.

Igangsat

4. Der afholdes borgermøde

Planlagt til primo 2009

5. Projekterne iværksættes fysisk, jf. de enkelte
handleplaner, herunder tidsplan for såvel sær - som
hovedprojektet

1. kvartal 2009

6. Opfølgning løbende
7. Afslutning på særprojekter - og hovedprojekt

Afhængig af tilslutning
mv jf pkt 4 og 5

