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Dagsorden
Status på projekter i fm. minimaster, herunder budget for 2022
Julebelysning
Økonomi
Evt.

Naturkompasset
Projekt
Lillehavstien

Status
Naturgruppen har eksisteret i mere end 3 år. Der er desværre mange, der er droppet ud.
Lillehavstiens indvielse var en stor succes, folk var begejstrede og taknemmelige.
Vi mangler stadig borde og bænke, men de tilgår.

Fugletårnet

Det skal afklares om vildtreservatstatus skal ophæves, men der skal ikke bygges i
vandet, så det er ikke sikkert, at det er nødvendigt.
Tårnet skal ansøges ved Kvikcafeen, så bliver sagen håndbåret rundt, bl.a. skal det i
høring ved naboerne.
Det skal afklares om Dams jord er fredet.

Naturfitness

Materialer er indkøbt og forventes etableret ultimo november.
Der skal hverken stilles bankgaranti eller slås græs, det eneste vi skal reetablere
området ved afvikling.
Sundhedsudvalget inviteres til indvielse når det bliver aktuelt.

Grillhytte

Etableres ikke.

Oprensning af Kaninsøen

Gennemført

Badehusene

Sidste nyt er, at tegningerne er videresendt til ingeniørerne, men Mette Herold er pt.
på ferie, så status afventer.

Cykelsti ved Netto

Strækningen Langgade er på budgetaftalen for 2022, så den bruger HU ikke
indledningsvist ressourcer på.

Havnen
Projekt
Renovering af dæmningen
på Banegårdsgade

Status
Armeringen er for dårlig, og det resulterer i, at betonen skrider ud.
Vi gør ikke umiddelbart noget endnu, men man kan sende det nye Teknik- og
Miljøudvalg en hilsen, hvor problemstillingen adresseres.

Udvidelse og forlængelse af
bådebro langs dæmningen

Brolauget overvejer at investere i udvidelse af bådebroen så der bliver mulighed for
at etablere grillfaciliteter/borde/bænke.
HU afventer yderligere fra Brolauget.

Etablering af lille sandstrand
med flydebro og læskur

Kræver ophævelse af status som vildtreservat.
Læskur/grillhytte/pavillon kunne godt lægges på havnen ved lystbådehavnen mod
slottet. Samarbejde med ny havnefoged, sejlklub, Brolaug og Havnegruppen.

Belysning, strøm og
blomster – en mere
funktionel og pænere
kajfront

Ej gennemført, men bibeholdes i Minimasteren.
Sejlerklubben opgraderer strøm på broerne.
Kommunen har ansvaret for resten af havnen og forventes inddraget i Masterplanen
for Hertugbyen.

Infopavillon om havnens
historie med siddepladser

Kan integreres i grillpavillonen på havnen.

Bedre toilet- og badeforhold
på havnen

Ej gennemført, men bibeholdes i Minimasteren.

Autocamperplads

Der er ikke kommet nogle officielle henvendelser, så den udgår af Minimasteren.

Bosætning – Byliv
Projekt
Borgerhus med bibliotek,
turistinfo, café, m.m.

Status
Etableres i Kernehuset. Karen Marie kontakter Carsten Nicolaisen, stadsbibliotekar
mhp. borgerinddragelse og HU’s stemme ind i det.

Sundhedshus med læger,
sygeplejersker, diætist,
fysioterapeut, kiropraktor,
osv.

Der afholdes møder Carsten Lund og Michael Skriver fra SK, hvor der er opbakning
til at sikre det borgernære sundhedshus som modpol til de store supersygehuse.
Der mangler pt. et sted til at etablere et sundhedshus. Det er blevet tilbudt, at vi kan
leje en del af ”Den hvide by”, men der har ikke været afholdt flere møder med
kommunen.
Læger er essentielle for bosætning, både ift. børnefamilier og ældre.
Regionen kan inddrages i loopet, da det er deres forpligtelse at sikre adgang til læger.
HU indkalder til møde umiddelbart efter valget.

Børnehospice eller oldekolle
i Den Hvide By

Der etableres boliger (oldekolle) i Den Hvide By.
HU har ikke haft noget at gøre med det og projektet fjernes fra Minimaster.

Det røde pakhus på havnen

Inspireret af andre ungdomshuse, hvor der er mulighed for ophold/hygge i
hverdagene og omdannelse til musiksted i weekenden.
Bygningen er fuld af skimmelsvamp, så den må ikke bruges til noget. DLG ejer
bygningen, der er fredet.
Der arbejdes i havnegruppen på at afdække fremtidige muligheder.

Turismegruppen
Projekt
Fælles brandingstrategi

Status
Er gennemført.

Turistinfo i Sol og Strands
kontor, Storegade 36

Er etableret på tanken i mindre skala.

Kort over byen

Er etableret i form af A4-blokke til afrivning. Kortet er lavet af Visit Sønderborg og
er desværre ikke opdateret (vejnavn mangler).

Informationstavler

Ej gennemført. Forbliver i Minimasteren.

H.C. Andersen-skulptur til
slotsparken

Der er ansøgt om et nyt lindetræ, og det bliver plantet i november 2021.
Det vil være en relativt lille udgift at få indtalt nogle H.C. Andersen-eventyr

Permanent udstilling på
Augustenborg Slot

Der er ikke adgang til slottet, så det er umiddelbart ikke en mulighed.
HU kan sætte som målsætning af få effekterne retur til Augustenborg.

Klokketårnet som
udsigtspunkt

Kan ikke lade sig gøre, da klokketårnet ikke kan holde til den trafik.
Udgår af Minimasteren.

Julebelysning
Etableres i ”Æblehaven” i kommende weekend.
Opsætning forventes sat op i weekenden 13. – 14. november. Jeanette mangler frivillige til opsætning.
Tidspunkt sendes ud.

Økonomi
Der er 100.000 kr. i kassen og der er kommet et bidrag på 2.000 kr.
I 2022 tilgår yderligere 100.000 kr.
Der går 30.000 til fitness og 24.000 kr. til julebelysning.
Derudover ønsker Karen Marie at indkøbe paddleboards, krabbestænger, m.m.
Den 4. juni 2022 afholdes ”Havnens Dag”, hvor forskellige aktører inviteres.
Derudover laves der havnefest med hoppeborg.
Der laves mange aktiviteter, bl.a. vandski, paddling, sejling, osv.
Der øremærkes 25.000 kr. til Fugletårnet i 2022.

Eventuelt
Opstart af gangbroen ud til Vandskiklubben.

