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Byforskønnelse i Havnebyen
Status for igangværende aktiviteter
Som det fremgik af Nyhedsbrev nr. 5 fra oktober, er følgende tre projekter ved at blive realiseret:
1. "Velkommen til Sjællands Odde"
Projektet omfatter en velkomstportal ved de to hovedindkørsler til Havnebyen - bestående af tre
hvide sejl - med mulighed for synliggørelse af og reklame for diverse aktiviteter og tilbud. Desuden
omfatter projektet en velkomstfolder, bedre vejskiltning mod Havnebyen samt en indsats for at
bekæmpe ukrudt i vejkanter og tilplante området mellem containerpladsen og Oddenvejen.
Michael Petersen er kontaktperson (sjodde@mail.dk)
2. ”Søheltepladsen”
Projektet omfatter det grønne område på hjørnet af Nordgårdsvej og Dahlerupsvej. Der er
udarbejdet et projekt for indretningen og indhentet tilbud på udførelsen. For at sikre det bedst
mulige projekt vil der ud over anvendelse af en portion af byforskønnelsesmidlerne blive søgt
tilskud fra andre kilder.Rikke Sørensen er kontaktperson på projektet (rikkeogleif@tdcadsl.dk)
3. Genanvendelse af den hidtidige børnehave
Der har meldt sig 21 odboere som aktive deltagere i projektet og der er nedsat tre arbejdsgrupper
– én om bygningens fysiske tilstand, én om projektets økonomiske aspekter og én bygningens
anvendelse og indretning. Jørgen Revsbeck er kontaktperson på projektet
(revsbech@hansen.mail.dk)
Havneprojekter
Som tidligere omtalt er de tre projekter, der vedrører havneområdet, stillet i bero indtil kommunens
ansøgning til Realdania er blevet behandlet. De tre projekter omhandler hhv.
- indretning af torvehal m.m. i den tidligere auktionshal
- udstillingsaktiviteter i tilknytning til Slaget ved Sjællands Odde
- etablering af kyststier fra havnen, især reetablering af stien mod øst til stejlepladsen
Kommunens ansøgning til Realdania omhandler kun projektet om auktionshallen. De to andre
projekter vil blive aktiveret, når der foreligger svar fra Realdania i begyndelsen af januar.
Aktivering af oddenportalen.dk
Der arbejdes med at udvikle en facebook-side, der kan styrke den løbende information om de
igangværende aktiviteter. Desuden vil alle foreninger m.fl. blive opfordret til at gøre det til et fast
punkt på bestyrelsesmøder o. lign. at beslutte, hvad der skal lægges på portalen. Det gælder f.eks.
skolens afdelingsråd, menighedsrådet, diverse foreninger, havnen m.fl.
Etablering af ”Sjællands Oddes Fællesråd”
Det vil være en væsentlig forudsætning fordet fremtidige arbejde, at der etableres en bredt
funderet ”paraplyforening” – en slags Fællesråd, der kan koordinere aktiviteter på Odden og stå
som ansøger af tilskud m.m. Der holdes stiftende generalforening i et sådant "Sjællands Oddes
Fællesråd" mandag den 18. januar 2016 i Forsamlingshuset.
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