Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Vordingborg den 15. maj 2018

Att.Hr. direktør Jan Michelsen
Ansøgning om udviklingsstøtte til prospekt om Udvikling af Nordhavnen:
Foreninger, erhvervsdrivende og Borgcentret på og omkring Nordhavnen i Vordingborg, har i flere
år arbejdet på at skabe udvikling i Nordhavnen. Du var selv med på et af de indledende
informationsmøder.
Egentlig er vi ret langt i vore ideer og visioner. Det fremgår af den vedhæftede
Nordhavnsbeskrivelse.
Organisationen er på plads. Nordhavnsbestyrelsen har nedsat en styregruppe bestående af formand
for samtlige foreninger med aktiviteter på og omkring Nordhavnen, en repræsentant for de
erhvervsdrivende og direktøren for Borgcentret Kjeld Møller Hansen.
Nordhavnsbeskrivelsen er godkendt på styregruppemøde den 26. januar 2017, og har løbende været
drøftet i havnebestyrelsen som et fast punkt på dagsordnen til vores møder.
Arkitekt Jesper Øagers skitser har været til høring i den enkelte foreninger og vi ligger inde med
høringssvar. Der skal under alle omstændigheder arbejdes ned i detaljen, når vi kommer frem til
virkeliggørelse - men hovedvisionen med et boardwalk, trukket frem til vandlinien er i
hovedtrækkene fuldt godkendt af alle interne parter.
Hen over tiden har vi samarbejdet med havneadministrationen og skiftende havnechefer.
Desværre gik projektet i stå under havnechef Anders Arfelt . Vi følte os bremset. Formand og
næstformand for Nordhavnsbestyrelsen var ude i nogle måneder men genoptog arbejdet igen. Dette
er årsagen til, at vi først nu fremsender denne ansøgning. Vi har fra Nordhavnens side været klar
længe men det har hele tiden været en forudsætning for os, at vi skulle i dialog med lokalrådet om
projektet. Det er muligt nu og her er tale om en fælles ansøgning.
Vi ansøger om kr. 150.000 - 200.000,- til udarbejdelse af prospekt, der skal gøre Vordingborg
Kommune i stand til at søge de store fonde. Sammenlign med Panter-prospektet. Det er nødvendigt
for os at få professionel hjælp eller at få politisk opbakning til, at dette er et kommunalt projekt ,
der naturligt kan hægtes på de "de røde løbere".
Vi vil samtidig meget gerne i dialog med dig om projektet. Denne ansøgning er skrevet umiddelbart
efter møde med formanden for Plan og Teknik Michael Larsen og på hans opfordring.

Med venlig hilsen
Flemming Rasmussen, formand for Havnebestyrelsen Vordingborg Nordhavn
Kaj Aagaard, Næstformand for Havnebestyrelsen
Jens Beck - Lauritzen, Formand for Lokalrådet i Vordingborg

