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Vision:
• At skabe en aktivitets og samlingsplads, og et aktiv 
for området centralt i Havnebyen, tæt ved Odden 
Havn, til glæde for byens fastboende, institutioner, 
erhverv, og områdets landliggere, sejlere og turister, 
samt øvrige gæster/opland der vil bruge stedet som 
udflugtsmål.

Indretning:
• Søhelte/maritim/hav-tematiseret minivariant af 
fodbold/håndbold/freesbee-golf
• 6 baner med 1-2-3 variationer
• 2 fodboldpool baner lavet som fregatter
• Istandsættelse af eksisterende petanquebane
• 4 bænkesæt m/indbygget grill
• Beplantning med egetræer og afgrænsning med 
store sten
• Egetræsplanker fra bådeværftet 
m/banevejledningsskiltning i facon som råsejl
• Sten og egetræsafgrænsning om grunden
• Boldopbevaringsrum +scorekort/penne
• Skilte ved Østre Havnevej og Nordgårdsvej
• Åbne for indgang fra Østre Havnevej
• Kompasrose 
• Baneforhindringer: 
Egestamme, tønder, kanon, redningsjolle, anker, sejl i 
træ, samt terrænforskelle.
• Historien fortalt på skurets sider
• Golfgræs på baner, græs imellem, og enggræs med 
markblomster som afgrænsning af baner 
• Hundehøm høm pose/spandestativ

Tilbehør:
• Scorekort/penne
• Poolboldesæt, sorte fodbolde m/numre, sorte 
gymnastikbolde m/numre, sorte fresbees m/numre 
(skal ligne kanonkugler)
• Petanguekuglesæt
• Boldkejse
• Haveredskaber

Markedsføring:
• Med i den samlede folder for området 
• Skilte/oversigt på havnen
• Oprettet som sted på Facebook
• Oprettet som sted på Instagram
• Oddenportalen
• Ungeinddragelse/filmproduktion til sociale medier 
• Lokalavisen, sejleren, ejendomsmæglere, Mit 
Odsherred magasinet
• Turistbureauet
•
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Rikke Sørensen, Hanne Lyngbo, 

Steen Noes, Vicky Matilde 
Boesen, Susanne Sulle Nielsen, 
Richardt Hansen, Vinnie Larsen, 
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”Arbejdsgruppe-suppleanter”
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Juni 2015: 
Havnebyens Byforskønnelse intro for alle i forsamlingshuset.
September 2015: 
Opfølgende møde i forsamlingshuset for alle. 
Idé-gruppen for revitalisering af det grønne område 10 fq påbegyndes.
Oktober 2015: 
Udvælgelsen af projekter i forsamlingshuset for alle. Flere melder sig til arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppemøde 1.
November 2015: 
Arbejdsgrupperne og repræsentanter fra kommunen mødes på skolen, for at aftale nærmere vedr. 
pengeflow, tilladelser og fordeling. Arbejdsgruppemøde 2. Opfølgende møde i koordineringsgruppen. 
December 2015: 
Januar 2016:
Arbejdsgruppen planlægger pladsen nærmere, og arrangerer Kick Off. Opfølgende møde i 
koordineringsgruppen. Arbejdsgruppemøde 3.
Febrar 2016: 
Kick Off event på pladsen. Flere melder sig til arbejdsgruppen
Arbejdsgruppemøde 4. Opfølgende møde i koordineringsgruppen. 
Marts 2016: 
Arbejdsgruppemøde 5. Opfølgende møde i koordineringsgruppen. 
Stiftende Generalforsamling ”Foreningen Søheltepladsen Sjællands Odde”.  Registreret i 
foreningsregister., CVR nr. på plads. 
April 2016:
Bestyrelses & arbejdsgruppemøde. Opfølgende møde i koordineringsgruppen. Støtteerklæring/tilsagn fra 
kommunen vedr. brug af pladsen. Godkendelse fraLokaldemokratiudvalget. Kontrakt med fundraiser 
underskrevet. Orientering /status på fællesmøde for øvrige foreninger.

Fra byens foreninger og erhverv søges støtteerklæringer til projektet til brug i 
fondsansøgninger på mail:  shp@oddenportalen.dk

Alle kan tegne støttemedlemskab til Søheltepladsen.

(MobilPay nr. og konto nr. kommer på Oddenportalen.dk snarest muligt)
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