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Aktionsgruppens første drøftelse 

Der ligger pt. en del forslag til brugen af de kr. 500.000 - her følger en liste: 

• Offentlig badestrand – forbedring af toiletforhold, omklædningsfaciliteter, sauna, renovering 
af stranden 

• Ø-pedel (udgår, da pengene ikke kan anvendes til løn) 
• Shelter  
• Legeplads 
• Borde/bænke 
• Fælles energi på Reersø 
• Pontonbro ved havnen 
• Depot til foreningerne (Beredskabet- sandsække, vaders mm. Lokalrådet- telt, flagalle’ 

mm.) 
• Belysning på P-pladsen 
• Renovering og udbygning af Reersøhuset 

Aktionsgruppen har drøftet de forskellige forslag og efterfølgende konkluderet at det vil være 
relevant at søge fondsmidler til de flere af ovenstående projekter. (bl.a. sheltere, legeplads, borde/
bænke, pontonbro, depot) 
Nordeafonden, AP Møller fonden og Frilufsrådet er nogle af de steder vi kan søge. 

Fælles grøn energi er en rigtig god ide, men der skal udarbejdes et større projekt for at starte 
dette op. 

Lokalrådet mangler stadig svar fra Naturstyrelsen på sandfodring af den off. Strand.  

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har i budgetaftalen for 2019- 2022 afsat 14 
millioner kr. til lokalsamfundenes Få det fikset-pulje. 
 
Reersø har fået tildelt kr. 500.000 og det er op til Reersøs faste beboere at beslutte hvordan 
pengene skal bruges. 
Der er nogle retningslinier som skal følges - læs evt. mere her:  
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_milj%C3%B8/F%C3%A5_det_fikset-
puljen_2019-2022/Om_puljen.aspx  

Der har været afholdt et orienterende møde og her blev der nedsat en aktionsgruppe. Gruppen 
består af følgende: 
Milton Smith, Jette Damlund, Frank Due, Villads Hansen, Tage Fredslund, Cai Henriksen, 
Christian Damlund, Lise Anhøj, Niels Bech, Holger Nielsen, Grethe Breiting, Bent Frederiksen, 
Sammi Duncan, Frede Olsen 
Kontaktperson: Vagn Guldborg tlf. 40 41 24 09 vagn@vagnguldborg.dk 
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Vedr. Bygning af en sauna og omklædningsfaciliteter har Vinterbaderne tidligere fået afslag fra 
naturstyrelsen på at bygge, da den vil komme til at ligge for tæt ved stranden. 

Det blev ensstemmigt vedtaget at pege på udbygning og renovering af Reersøhuset 
som projektmål. Vel vidende at vi ikke når langt med kr. 500.000 vil det også her være 
relevant at søge fondsmidler. 

Følgende forbedringer ønskes: 

• Nye toiletter inkl.. Handicaptoilet 

• Udvide køkkenet 

• Renovering/isolering af gulve, vægge og loft (evt. åbent til kip) 

• Depot rum 

• Energi venligt 

• Udbygning så der er mulighed for at flere lokaler kan slås sammen, men med selvstændige 
adgange. 

• Ventilation  

• Inventar (bl.a. borde) der er let at håndtere 

• IT-løsning 

Kommunen har oplyst at Reersøhuset kan udvides med 60 m2. Tage Fredslund og Niels Henrik 
Rossing har tidligere udarbejdet 2 forskellige forslag til renovering og udvidelse af Reersøhuset. 
Forslaget fra Niels Henrik blev vist frem på mødet, Tages forslag har tidligere været fremme på 
Lokalrådets, Beboerforeningens og Kulturgruppens generalforsamlinger i 2018. 

Indhentning af forslag 

Aktionsgruppen har til opgave alt indhente forslag blandt beboerne på Reersø til anvendelse de kr. 
500.000Det gøres hermed.  

 
Forslag skal mailes til aktionsgruppens kontaktperson Vagn Guldborg - 
vagn@vagnguldborg.dk 
Tidsfristen for at komme med forslag er d. 31. juli 2019 

Aktionsgruppen samler og drøfter alle forsalg. Efter sommerferien indkaldes til borgermøde, hvor 
aktionsgruppen vil forelægge en plan for anvendelsen af puljemidlerne. 
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