Ansøger: Knebelvig bådelaug
Projekttitel: Udeliv for alle på Knebelbro Havneplads
Totalbudget: 160.000 kr.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Ansøgt procent: 31,25%
Frivilligt arbejde: 10.000 kr. (100 timer)
Kategori: Attraktive Levevilkår
Målsætning(er): Rammevilkår (90%), turisme (10%)
Uddrag af projektbeskrivelsen (pkt. 2.14):
For 39 år siden blev der på frivilligt initiativ etableret en lystbådehavn i Knebelbro. Denne blev hurtig et
populært samlingssted for områdets unge og ældre, idet både søspejdere, kajakroere, lystfiskere,
badegæster og bådejere fik øje på de mange muligheder der er for at nyde de fantastiske omgivelser og
være aktive inden for søsportsområdet.
I 2013 var tilslutningen til kajakklubben og søspejderne så overvældende, at der var behov for at udvide
opbevaringsfaciliteterne til kajakker og udstyr og Knebelvig Bådelaug opførte to nye træhuse på
havneområdet - et til hver forening – med økonomisk støtte fra Tved Sparekasse Fond og Lokale og
Anlægsfonden. I 2013 blev der desuden, med hjælp fra Syddjurs Kommune, taget initiativ til at modernisere
og udvide det gamle pakhus, ”Brohuset”, så det nu fremstår moderne og anvendeligt som klublokaler for
søspejderne og bådelaugets medlemmer og desuden rummer gode faciliteter for de mange gæstesejlere og
bilister/cyklister, der hvert år kommer til området for at nyde Mols og Nationalparken.
Hvert år gennemføres der mange aktiviteter på havneområdet, der trækker lokale og turister til: Der er stort
havnemarked den første søndag i august, hvor lokale kunstnere og fødevareproducenter sælger deres
produkter, der fejres Skt. Hans med bål og båltale for alle, der har lyst, Visens Skib lægger til kaj hvert år, og
søspejderne tjener lidt penge på deres julemarked. I 2015 var der ca. 2500 gæster til havnemarkedet, hvilket
må siges at være godt gået for et lille lokalt arrangement.
Alle arbejdsopgaver i forbindelse med ovennævnte arrangementer løses af frivillige, og overskuddet går til
vedligeholdelse af bådelaugets bro- og havneanlæg.
Realdania har støttet projekt: "Mols i udvikling", og i en nylig afholdt spørgeundersøgelse peger næsten 60%
af de adspurgte på, at havneområdet er et meget eftertragtet samlingssted for både lokale og turister.
Havneområdet giver mulighed for at bade, grille, nyde en kold øl til solnedgangen, arrangere
krabbevæddeløb og mange andre aktiviteter for alle aldersgrupper.
I sommeren 2015 blev der etableret et nyt slæbested, der giver betydeligt nemmere adgang til havet for de
sejlere, der vælger at komme med deres båd på trailer og sætte den i for en dag ad gangen.
Desværre druknede sæsonen 2015 til dels i regn, og her opstod idéen om at overdække det afgrænsede
område, der ligger mellem de to nye træbygninger.
En overdækning vil gøre det muligt for at gæsterne at mødes uanset vejr og vind, og vil også kunne give
skygge for solen, når der er behov for dette. Projektet handler om at få etableret denne overdækning til gavn
for alle brugere af havneområdet.

