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Ansøgningsskema_Kvittering.pdf; Projektbeskrivelse Amtoft Havn.pdf 
 
Kategorier: Rød 
 
I forlængelse af vores ansøgning til Nordea Fonden om anlæg af havneterrasse på Amtoft Havn, 
sendes en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet, idet havneterrassen understøttes af seks 
pæle, som rammes ned i fjorden. 
 
Lad mig endelig vide, hvis i mangler oplysninger til vores projekt. 
 
På vegne af projektgruppen 
/ Amtoft Lystbådelaug, Lisa Land, Anne Paludan og Lea Christensen 
 
 
Venlig hilsen 
Lea Jull Bagger Christensen 
Landskabsarkitekt 
+45 51 27 36 11 
lea.jullp@gmail.com 
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 
Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 
Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Amtoft Lystbådelaug 
 

     

 

Adresse   
 

 

Niels Juuls Vej 9 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Ræhr 7730 Hanstholm 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

22183356 22183356 bk@hmvind.dk 
 

     

 
  



B.  Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver ener lignende)

Navn

Lea Christensen

Adresse

GI. Aalborgvej 70

Lokalt stednavn

Bjerget

Telefon  nr. Mobil nr.

51373611 51273611

. c. magmas af oplysninger

....-  Miljøministeriet
Kystdirektoratet

By

Frøstrup

E—mail

‘Lea.jullp@gmail.com

Ansøger  giver  ved  underskrift tilladelse til.  at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på  Kystdirektoratets

hjemmeside  www.kyst.dk.  I  henhold  til persondataloven vil  personfølsomme oplysninger. eller

andre oplysninger friholdt  for  aktindsigt.  uanset  denne  accept  ikke blive offentliggjort.

Dato Underskrift

03-09-2020

D.  Anlaaggets placering

Adresse

Ud for Gårdbaekvej 4

Postnr. By

7742 3Vesløs

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

21, Amtofi  By. Arup

Kystdirektoratet .  Højbovej 1  .  7620 Lemvig

Kommune

Thisted Kommune
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Som led i udvikling af Amtoft Havn, har Amtoft Lystbådelaug i samarbejde med lokale ildsjæle søgt Nordea Fonden  
om penge til flere fysiske tiltag i kombination med aktiviteter på Amtoft Havn, herunder etablering af en havneterrasse. 
Havneterrassen skal gøre det nemmere og mere sikkert for børnene at fange krabber og udforske livet i fjorden samt 
skabe et sted, hvor unge og voksne kan nyde havnemiljøet. 
Ansøgningen til Nordea Fonden er medsendt som bilag. 
I medsendte bilag findes tegninger og kortmateriale. 
 
Havneterrassen er hovedsageligt placeret på kajkanten, men understøttes af pæle, som rammes ned i fjorden. 
Tegninger udarbejdet i forbindelse med tilbud fra Tømmer findes i medsendte ansøgning. 
 
Terrassen udføres i Azobe træ og måler 5 x 12 meter. I alt 6 greenhartpæle skal rammes ned i vandet ca. 2 meter fra 
kanten for at understøtte terrassen, jf. medsendte ansøgning.  
  

 

 

 

 

   

 
 

  
 
 

 
F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Nedramning af 6 pæle 2 meter fra kanten i inderhavnen. Alt øvrigt arbejde vil ske på kajen. 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  
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Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

 

 

     

 

 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

   

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  



...

L12 Miljøministeriet

Kystdirektoratet

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står  i  ansøgningen, er  i  overensstemmelse med de faktiske
forhold.

Dato

03-09-2020

Fulde navn  (benyt blokbogstaver} i  Underskrigt
*  ".. ”" 1

Lea Jull Bagger Christensen ?  talk V tv.,- .

Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet

Højbovej 1
Postboks  100

7620  Lemvig

Eller via e-mail: kdikstdk

Vejledning til ansøgningsskema
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt  A. Oplysninger om ejere
Her anføres navn. adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller

ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres  i  et vedlagt bilag.

Punkt  B.  Evt.  repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)

under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt  C. Offentliggørelse af oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om

tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysnin—
ger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjem-
meside.

Punkt  D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er  vigtigt  for sagens behandling, at

matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes  i  ejendommens skøde eller ind—

hentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.mil'o ortalen.dk.

Punkt  E.  Beskrivelse  af anlægget
Her beskrives anlægget  i  sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for an-
lægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overveielser over anlæggets  indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for WM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer

Kystdirektoratet  -  Højbovej 1  .  7620  Lemvig
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- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

 
Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning,tæt-
befolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller ar-
kæologisk synspunkt 

 
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 
 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets på-
virkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angi-
ves i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal bely-
ses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behand-
les: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. An-

læg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal an-
søgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået 
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med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans 
ejendom.  

 
 
 
Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 
 



Kvittering

Journalnr. 02-2020-01667

1. Min Profil

Personlige oplysninger

Fulde navn Birger Kühn

E-mail bk@hmvind.dk

Gentag e-mail bk@hmvind.dk

Notificér Valgt

Telefon 22183356

Virksomhedsoplysninger

  Side 1 af 16   



Firma Birger Kühn

Institution Amtoft Lystbådelaug

P-nummer 1003938760

Vej Niels Juuls Vej 9 Ræhr

Postnummer 7730

By Hanstholm

2. Projektdata

Overordnede projektdata

Jeg bekræfter rigtigheden af oplysningerne i
ansøgningen.

Valgt

Jeg tillader, at Nordea-fonden omtaler
projektet med angivelse af støttet beløb,
projektinformation og kontaktperson, hvis
projektet modtager støtte.

Valgt

Projekttitel (maks. 50 anslag) Mere liv i vandkanten - udvikling af Amtoft Havn
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Kort præsentation af projektet (maks. 300
anslag)

Som en del af den igangværende havneudvidelse
ønsker Amtoft Lystbådelaug at skabe nye
aktiviteter og fællesskaber på havnen. Opførelse
af en havneterrasse med grejbank, en sauna samt
fællesspisning på havnen skal gøre havnen til et
bedre samlingssted og udflugtsmål for hele
Hannæs-Østerild området.

Fokusområde Flere ud i det fri

Region Region Nordjylland

Planlagt projektstart (dd-md-åååå) 01-12-2020

Planlagt projektslut (dd-md-åååå) 01-12-2021

Sagsparter

Navn Email Telefonnummer

Projektejer Amtoft Lystbådelaug amtoftvej30@gmail.com 30976391

Projektleder Lisa Land lisa155@gmx.net 51805168

Kommunikationsansvarlig Lisa Land lisa155@gmx.net 51805168
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3. Budget

Projektets budget

Projektets samlede budget (kr. - detaljeret
budget skal vedhæftes):

813.306

Nordea-fonden søges om i alt (kr.): 813.306

De tre største budgetposter i ansøgningen

Budgetpost Beløb kr.

1 Havneterrasse 676.074

2 Sauna 116.000

3 Aktiviteter: Havnens Dag, fællespisning m.m. 18.000

I alt

Budgetpost Beløb kr.

Sum - 810.074
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Eventuel anden finansiering

Bidragsyder Ansøgt beløb kr. Modtaget beløb kr.

1 - 0 0

2 - 0 0

3 - 0 0

4 - 0 0

5 - 0 0

I alt

Bidragsyder Ansøgt beløb kr. Modtaget beløb kr.

Sum - 0 0

Angiv her tidligere modtaget støtte fra Nordea-fonden

Titel på projekt Beløb kr. Årstal
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Titel på projekt Beløb kr. Årstal

1 - 0 -

2 - 0 -

3 - 0 -

4. Betalingsplan

Betalingsplan

Dato for udbetaling Udbetalingsbeløb kr.

1 01-12-2020 116.000

2 01-04-2021 676.074

3 01-05-2021 21.232

4 - 0

5 - 0

6 - 0

7 - 0

8 - 0
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Dato for udbetaling Udbetalingsbeløb kr.

9 - 0

I alt

Dato for udbetaling Udbetalingsbeløb kr.

Sum - 813.306

5. Projektindhold

Projektindhold

Projektets ide (maks. 1000 anslag) Projektets ide er at skabe en havn, som er
tilgængelig og attraktivt for alle i lokalområdet.
Amtoft er den eneste havn i hele Hannæs-Østerild
området, som har i alt 3.700 indbyggere. En
igangværende havneudvidelse i 2020, ny
legeplads i 2019, og forventet ny vandshelter i
2021 (der er støttet af Nordeafonden og som
bliver en del af Cold Hawaii Inland), giver rige
muligheder for videre udbyg-ning af havnen som
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et samlingssted for flere forskellige målgrupper.  Vi
er en gruppe af lokale borgere der, i tæt
samarbejde med lystbådelauget, vil udvikle
havnen til at være et sted, hvor man kan mødes i
nye og eksisterende fællesskaber. Ved at etablere
en havneter-rasse, sauna og grejbank vil vi udvide
havnens anvendelsesmuligheder. Havneterrassen
skal fungere som mødested, oplevelsesområde og
undervisningsrum m.m. Grejbanken skal, sammen
med havne-terrassen, gøre det lettere og mere
sikkert for børn og voksne at udforske livet i
fjorden. Saunaen skal sætte nye aktiviteter i gang
på havn som udover vinterbadning vil bestå i
kombination af yoga og sauna, løb og sauna,
vandring og sauna oma.  

Projektets aktiviteter (maks. 2000 anslag) Projektets aktiviteter kan deles op i to: aktiviteter
tilknyttet saunaen og aktiviteter tilknyttet
havneterrassen og havnen generelt. Saunaen
skal være åben fra kl. 7-20 i hverdagene og kl. 10-
20 i weekenderne. Der afholdes fælles sauna hver
søndag for medlemmer samt fuldmånebadning
hver måned fra 18-21 indtil slutningen af
vinterbadesæsonen (september til april). Der vil
også tilbydes enkelte særarrangementer; sauna &
yoga, sauna & vandring, sauna & løb. Datoerne er
ikke fastlagt, men der er fundet tovholdere til alle
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arrangementer. Efter et par år vil opsparinger i
foreningen give mulighed for at sende 1-2
interesserede på kursus i saunagus, aromaterapi
eller lignende, hvorefter vi vil kunne afholde
arrangementer såsom sauna & gus, sauna &
aromaterapi.  Havneterrassen skal fungere som et
godt og sikkert sted for børn at udforske livet i
fjorden med sine trappetrin og plateauer, der leder
børnene sikkert ned til vandoverfladen. På
havneterrassen skal områdets skoleklasser,
børnehaver og øvrige besøgene på havnen kunne
låne og bruge udstyr fra den tilhørende grejbank,
og terrassen vil danne ramme om undervisning og
friluftsaktiviteter i det fri. Deruover vil
havneterrassen skabe et me-get tiltrængt miljø i
inderhavnen, hvor voksne som børn kan nyde og
indtage havnens liv og stemning.  Havneterrassen
skal officielt indvies til ‘Havnens Dag’, hvis muligt
gerne sammen med søsætning af det nye
vandshelter. Havnens Dag bliver en dag med
aktiviteter på havnen for alle aldre. Børnene kan,
sammen med klubbens juniorafdeling, prøve
kræfter i jollerne. Der vil blive fanget krabber og
andre dyr og planter i havnen, sammen med
lokale naturvejledere. De lokale skoler (Vejlernes
Naturfriskole samt Hannæs-Østerild skolen) vil
blive inviteret og skal lære noget om ”Fjordens liv”.
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Naturmad Thy vil tilbyde lokal og hjemmelavet
mad, som vi spiser sammen på havnen.
Derudover vil Naturmad Thy tilbyde tre
arrangementer med formidling, sanketur og
fællesspisning med udgangspunkt i de planter og
dyr, som man kan finde i og ved Limfjorden.
Arrangementerne er i første omgang et forsøg,
men såfremt at fællesspisningen bliver en succes
vil vi fortsætte med det i årene fremover.  

Projektets målsætninger og målgrupper
(maks. 2000 anslag)

Målsætning for projektet er at gøre havnen til et
samlingssted for hele Hannæs-Østerild. Ikke kun
for sejlere og folk med interesse i sejlads, men at
skabe en havn for hele lokalbefolkningen og
besøgene i vores område. Havnen skal i højere
grad bruges af skolerne til ude-undervisning, af
lokale børnefamilier til at fange krabber og opdage
livet i fjorden på en sjov og sikker måde, af
vinterbaderne og mange mange flere. Med
gennemførelse af projektet, vil havnen tiltrække
mange forskellige målgrupper, og vil derved blive
et mere livligt sted med flere nye aktiviteter, som
mange vil have gavn af. Målgruppen for saunaen
er i høj grad nuværende og kommende
vinterbadere, men også camping og vandshelter
gæster, sejlere, cykelturister samt de lokale
idrætsforeninger (gymnastik, håndbold, fodbold,
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badminton og volleyball). Der er langt til den
nærmeste sauna (mere end 20 km). Derfor regner
vi med mange interesserede fra hele
lokalområdet. Unge som gamle. Målgruppen til
havneterrassen er meget bred, da den er tænkt
som et opholdsområde for alle havnens brugere
og besøgende. Grejbanken er særligt tiltænkt
børnene og familier fra lokalområdet, skolerne og
børnehaver (Vejlernes Naturfriskole og børnehave,
Hannæs-Østerild skole og Hannæs Børnehus samt
Kernehuset i Østerild), men også Sejlklubbens
juniorafdeling, gæstesejlere og camping gæster vil
kunne gøre brug af og få gavn af grejbanken.

Projektets økonomi (maks. 1500 anslag) Vi søger 100% dækning af udgifterne til indkøb og
bygning af havneterrassen og saunaen.
Derudover søger vi midler til igangsætning af
diverse aktiviteter, som i de efterfølgende år
forventes at kunne bære sig selv økonomisk. Vi
bidrager selv med frivillige timer til planlægning og
afholdelse af de nye aktiviteter på havnen. Den
manglende medfinansiering skal ses i lyset af, at
Amtoft Lystbådelaug og Thisted Kommune
allerede har lagt mange midler i havneudvidelsen,
som løber op i 7 mio. kr. Havneterrassen bygges i
azobé træ, som er langtidsholdbar og kan tåle
oversvømmelse og skulle derfor kræve minimalt
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vedligeholdelse. Grejbanken bliver tjekket jævnligt,
og ødelagt eller bortkommen grej vil blive erstattet.
Vi har derfor valgt ikke at købe alt for avanceret
grej, og holdt os til grundlæggende ting, som
fiskestænger, fiskenet, sorteringsbakker,
bestemmelsesplancher, osv. Se listen af grejet i
vedhæftede projektbeskrivelse. Saunaen
vedligeholdes og driftes via indtægter fra
medlemskontingent og dagsbilletter, og der laves
en opsparing til at dække evt. udskiftning af ovn,
slitage m.v.     

Kommunikation og videndeling (maks. 1000
anslag)

Amtoft Lystbådelaugs medlemmer vil blive
informeret via mail om de nye tiltag samt om
reglerne for brug. Brug af saunaen og grejbanken
vil blive beskrevet i foldere fra campingpladsen i
Amtoft Havn, samt på hjemmesiden
www.amtofthavn.dk og Lystbådelaugs hjemmeside.
Desuden vil tiltagene blive synliggjort på
informationsskærme i de lokale købmandsbutikker
på hele Hannæs-Østerild. Aktiviteterne og
opførelsen af saunaen vil også blive offentliggjort
på de relevante lokale Facebook grupper (Amtoft
Købmands Støtteforeningen, Hannæs.dk, Amtoft
Lystbådehavn, Støtteforeningen Hannæs Østerild
og de otte lokale borgerforeninger). Vi vil
derudover samarbejde med Thisted Kommune om
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formidling af havnens nye faciliteter. I forbindelse
med ”Havnens Dag” vil der blive afholdt en officiel
indvielse af de nye faciliteter og aktiviteter på
havnen.  

Risici (maks. 1000 anslag) Risici med saunaen kunne være, at den bliver
ødelagt eller stjålet. Derfor skal der tegnes en
forsikring og købes hjullåse eller koblingen
afmonteres. Vi forventer ikke, at det bliver et
problem, da der er meget aktivitet og opsyn ved
havnen. Strømforbrug skal dækkes af
medlemskontingent, og der er autosluk på ovnen,
samt kode- eller hængelås på døren. Brug af
saunaen er kun tilladt for medlemmer eller
personer med en dagsbillet. Risici ved
havneterrassen kunne være, at den bliver
beskadiget som følge af hærværk. Der har dog
ikke tidligere været hærværk på havnens broer, så
vi går ud fra, at risikoen er meget lavt.
Havneterrassen vil dog være dækket af havnens
samlede forsikring af broerne i inderhavnen.
 Vedligehold af havneterrassen indgår i den
normale vedligeholdelsesplan for havnen. Dog
forventes vedligehold at være minimal. Risici ved
grejbanken kan være, at grejet bliver ødelagt,
stjålet, eller ikke sat på plads igen. Der købes nyt
grej, hvis nødvendigt. Vi holder os til basisgrej for
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at minimere omkostningerne.  

Evaluering og forankring (maks. 1000 anslag) Projektet er forankret i Amtoft Lystbådelaug, dog i
tæt samarbejde med lokale nøglepersoner, som
står for de nye aktiviteter på havnen. Der er ikke
planlagt en egentlig evaluering af projektet, men
vores succeskriterier er, at de særlige
arrangementer, som vi har initieret (Havnens Dag,
fællesspisning & læring, sauna arrangementer)
bliver taget så godt imod, at de også vil tilbydes
fremover. Succeskriterier er også, at skolerne,
børnehaverne og børnefamilier i højere grad end i
dag bruger havnen til oplevelser og læring om
Limfjorden. Desuden forventer vi, at saunaen har
100 faste brugere efter 3 år, foruden
enkeltdagsbrugerne.  

Projektets organisation (maks. 1500 anslag) Projektets forankring er gennem Amtoft
Lystbådelaug, men der er nedsat en særskilt
arbejdsgruppe, som står i spidsen for de nye tiltag
med sauna og havneterrassen. Arbejdsgruppen er
i tæt dialog  med Lystbådelaug og
Støtteforeningen Hannæs-Østerild, der er en
sammenslutning af de 8 beboerforeninger på
Hannæs-Østerild. Et net af frivillige (lokale
nøglepersoner) vil stå for aktiviteterne, og
tiltagene er blevet valgt efter dialog med vores
netværk over hele Hannæs-Østerild. Projektet
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bakkes også op af de øvrige lokale foreninger og
organisationer i området. 

Kontakt med myndigheder vedr. tilladelser Vi har været i telefonisk dialog med Thisted
Kommune omkring byggetilladelse til
havneterrassen og saunaen. Der er efter aftale
med Thisted Kommune fremsendt en forespørgsel,
for at afklare om havneterrassen og saunaen vil
kræve en byggetilladelse. Derudover har vi været i
telefonisk dialog med Kystdirektoratet i forbindelse
med anlæg af havneterrassen, da denne kræver
en tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ansøgningen
til Kystdirektoratet sendes sideløbende med
fondsansøgningen. 

Jeg lover hermed at medsende vores
seneste vedtægter på næste side.

Valgt

6. Vedhæft filer

Vedtægter-for-Amtoft-Lystbådelaug.pdf 323,2 KB

Projektbeskrivelse Amtoft Havn.pdf 4,6 MB
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Projektbeskrivelse

Mere liv vandkanten
-udvikling af Amtoft Havn
Havnen  i  Amtoft er netop nu igang med en
større udvikling og fremtidssikring. Hav-
nebassinets ydermoler forlaenges og ud-
bedres, hvilket skal sikre flere bådpladser
og optimere indsejlingen til havnen. Alle
bådebroer i havnen fornyes henover de
næste par år. En ny maritim legeplads blev
etableret på havnen  i  2019. Sideløbende er
havnen udvalgt som ét af de fem steder i
Thy, hvor Thisted Kommune vil placere et
helt nyt vandshelter, som en del af pro-
jektet Cold Hawaii Inland. Vandshelteren
forventes etableret  i  2021, mens hele hav-
neudvidelsen forventes færdig i  2025.

Stort opland -mange  brugere
Amtoft Havn ligger  i  den østlige ende af
Thisted Kommune og er den eneste havn
i  hele Hannæs-Østerild området. Han-
næs-Østerild består af8 mindre landsby-
er og omkring 3.700  indbyggere. Amtoft
Havn ligger ud mod Limfjorden med rt
kig mod øerne Fur, Livø og Mors. Havnen

än .”. ' *—-'-..--'.- ._.

'fn'a ..

'n.

er allerede  i  dag et yndet samlingssted for
områdets vand entusiatser, men også et
udflugtsmål for de mange lokale børne-
familier, skoleklasser, turister og mange
flere.

Udover en meget aktiv sejlklub med en af
Danmarks største H-båds flåder og ugent-
lige kapsejladser  i  sommerhalvåret, er
der også gode betingelser for badning og
surfing ved Amtoft.

Amtoft Havn spiller en væsentlig rolle som
samlingssted og udflugtsmål for lokalom-
rådet på hele Hannæs-Østerild. Mange
familier, foreninger og institutioner ønsker
at gøre brug af havnen  i  endnu større grad
end de gør  i  dag, men der mangler en
række faciliteter, som kan understøtte de
aktiviteter, de gerne vil lave på havnen.

Frivillighed er nøglen til udvikling
Vi er derfor en gruppe af frivillige bebo-
ere på Hannæs-Østerild, som vil skabe
en havn, der bliver til hele lokalområdets
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samlingssted. Et sted, hvor både land- og
vand "krabber" kan mødes på tværs af
eksisterende fællesskaber, og hvor nye
fællesskaber kan opstå. Vi drømmer om, at

de forskellige nye tiltag i Amtoft Havn skal
skabe en synergi af liv og nye aktiviteter i
havnen til glæde for hele lokalområdet.

Tre fysiske tiltag - og en masse aktivite-
ter
Vi vil skabe nye fællesskaber og aktiviteter
på havnen i Amtoft ved at etablere en hav-
neterrasse, en sauna og en grejbank med
frilufts- og fiskegrej. Foruden de fysiske
tiltag vil vi afprøve nye former for aktivi-
teter og arrangementer på havnen, som
forhåbentligt kan blive tilbagevendende  i
de efterfølgende år.

Havneterrassen
Havneterrassen skal etableres på indersi-
den af vestmolen på kanten af havnebas-
sinet. Terrassen skal med sine trapper og
plateauer skabe en mere sikker adgang
til vandoverfladen og gøre det nemmere
for børnene at fange fx krabber og rejer
og dermed bedre kunne udforske livet i
fjorden. Lige nu skærer børnene sig tit på
muslinge- og østersskaller, når de er ude
og fange krabber, og desuden er bådslip-
pet, sten- og betonblokke i inderhavnen
ofte farlige for børnene at bevæge sig på.
Den nye havneterrasse vil således være et
godt og sikkert sted for børn at udforske
livet i fjorden.

På havneterrassen skal områdets sko-
leklasser og børnehaver kunne låne og
bruge udstyr fra den tilhørende grejbank,
og terrassen vil danne ramme om under-
visning og friluftsaktiviteter i det fri. Deru-
over vil havneterrassen skabe et meget
tiltrængt miljø i inderhavnen, hvor voksne
som børn kan nyde og indtage havnens liv
og stemning.  

Grejbanken
Grejbanken indbygges i havneterrassen
med et opbevaringsrum i et af trinene,
så grejet er let tilgængelig for alle. Grejet
skal være offentligt tilgængeligt, således
at både havnens turister, men også lokale
skoler og børnehave, familier m.m. kan

nyde havnen og det sjove med at "fange"
en krabbe uden selv at skulle have grej
med.

Skoler og daginstitutioner i lokalområdet
har ligeledes stor gavn af en grejbank på
havnen, som forbedrer institutionernes

muligheder for at bruge havnen aktivt i
såvel undervisningen som til oplevelser for
store og små.
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Saunaen
Der er en stor lokal efterspørgsel på en
sauna på havnen, blandt andet fra de

lokale vinterbadere, som  i  dag må vin-

terbade uden sauna. Fra det etablerede
foreningsliv, bl.a. Sejlklubben iAmtoft og
den lokale idrætsforening, er der også stor
opbakning til sauna. De nærmeste offent-
lige tilgængelige saunaere er beliggende  i
henholdsvis Thisted og Løgstør over 20 km
fra Amtoft.

En sauna på havnen vil være med til at
understøtte de nuværende aktiviteter på
havnen, men vil også medvirke til at ska-

be nye aktiviteter, som vi kan samles om

i vores lokalområde. Især om vinteren vil

saunaen kunne skabe rammerne for en

fælles aktivitet på havnen og ved fjorden.

Flere lokale har meldt sig på banen til at
arrangere aktiviteter, hvor saunaen kom-

bineres med fx yoga, vandring eller løb.
Vi ønsker at etablere en mobil sauna med
plads til 8-10 personer. Saunaen forventes
placeret på østmolen i forbindelse med
badestanden og fjordbadet (badeboen),
hvor der også er mulighed for tilkobling til
strøm.

Aktiviteter og arra ngementer
Itilknytning til de fysiske anlæg ønsker
vi at sta rte nye aktiviteter op på havnen i
Amtoft.

.f- 1.2""-

,l

;-

l -  ' 11"

' €" ..-
n

....

"-1
I

,  .

1.

Aktiviteterne vil  i  høj grad være koblet op
på de mange eksisterende lokale ildsjæle
og foreninger, som skal være med til at sik-
re en fremtidig forankring af de nye tiltag.

Havnens dag
Som noget helt nyt ønsker vi at starte en
ny tradition med en årlig Havnens Dag,
hvor områdets børn sammen med sejl-
klubbensjuniorafdeling kan prøve kræfter
i optimistjollerne. Lokale naturvejledere
vil fortælle om fjordens dyre og planteliv
og Naturmad Thy vil tilbyde lokal og hjem-
melavet mad og fortælle om de lokale og
vilde fødevarer, der er i og ved fjorden.
Der vil også være mulighed for at prøve
kræfter med forskellige former for surfing
og kano/kajak. En lokal fisker vil også tage
børn og familier med på fisketur.

Fællesspisning på havnen
Henover sommeren vil vi sammen med
Naturmad Thy arrangere fællesspisning på
havnen med udgangspunkt i lokale fødeva-
rer, og hvor alle kan være med.

Sauna
Med en sauna på havnen kan vi starte helt
nye aktiviteter op, bl.a. forskellige kombi-
nationer med sauna & løb, sauna &fjord-
svømning, sauna & yoga og meget meget
mere.
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En sauna på havnen vil skabe stor glæde for både lokale og besøgende. 
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Oversigtskort  Amtoft  Havn
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Lokale ildsjæle

Ildsjæle driver værket
Amtoft Havn drives af frivillige kræfter.
Ydermolerne ejes af Thisted Kommune,
men bådebroer, klubhus og velfærdsbyg-
ninger er ejet og drives af Amtoft Lystbå-
delaug. Amtoft Lystbådelaug har en meget
aktiv og velfungerende juniorafdeling med
en af Danmarks største H-både flåder.

Med dette projekt er ambitionen at gøre
havnen til mere end sejllads og vandsport,
fordi havnen rummer så meget potentiale
til andre aktiviteter, der kan laves ved og
i  vandet. Følgende foreninger og aktører
på Hannæs-Østerild bakker op om de nye
faciliteter på havnen:

-  Vejlernes Naturfriskole og børnehave
-  Hannæs-Østerild Skole
-  Hannæs Børnehus
-  Børnehaven Kernehuset
-  Frøstrup-Hannæs Idrætsforening
-  Vinterbaderne (ingen etableret for-

ening)
-  Café Amtoft og Naturmad Thy (café og

madkurser m.m.)

-  Bygholm Kitesurf(undervisningi kite-
surfing)

-  Fiskerne på havnen
-  Amtoft Krolfklub
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-  De 8 beboerforeninger på Han-
næs-Østerild

Derudover er havnens faciliteter selvfølge-
lig frit tilgængelig til alle lokale borgere og
besøgene  i  vores lokalområde.

Aktiviteter  året  rundt
Med de nye faciliteter på havnen kunne
årets gang se således ud:

Forår-sommer:
Sauna og særlige sauna arrangementer
(NY)
Ude-undervisning på havnen (NY)
Havnens Dag (NY)

Amtoft Dagen
Skt Hans på havnen
Fællesspisning på havnen m. sanketur (NY)
Strandrensning
Krolf
Juniorsejllads april til oktober
Kapsejllads hver torsdag april til oktober

Efterår-vinter:
Sauna og særlige sauna arrangementer
(NY)
Strandrensning
Afslutningsfest  i  sejlklubben
Julefrokost i beboerhuset
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BudgetogtHbud

Budget for projektet
Mere Iiv  i  vandkanten  —  udviklin  af Amtoft Havn

priser i  DKK

Post  1:  Havneterrasse

pris inkl.  moms (efter  tilbud) 614.613

10%  tillæg for uforudsete  udgifter 61.461

i  alt 676.074

Post  2:  Sauna

pris inkl. moms (efter tilbud) 110.500

eventuelt  tilbehør 1.000

fragt 4.500

i  alt 116.000

Post  3:  Aktiviteter

Sanketure og fællesspisning på havnen, (tre stk.  i  samar- 8.000
be'de med Naturmad Th )

Havnens Dag 2021 (honorar naturvejledere, Ieje af surf— 10.000
re' o havka'akker/kanoer, frilufts  re' (waders m.m.))

i  alt 18.000

Post  4:  Grejbank

pris inkl.  moms (efter  tilbud) 3.232

Samlede udgifter (rundet ned) 813.300
j  I
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Driftsbudget

Budgettet omfatter  drift  og vedligehold af saunen. Havneterrassen vil være dækket af hav-
nens driftsbudget til vedligehold af bådebroer. Friluftsgrej erstattes såfremt det bliver væk
eller går  i  stykker.

priser  i  DKK

Priser for brug af sauna***

medlemsskab, årskontigent 350

dagsbillet 60

Fowentede antal  brugere

årskontingenter år 1* 50

årskontingenter år 2 75

årskontingenter år 3 100

dagsbilletter år 1 50

dagsbilletter år 2 75

dagsbilletter år 3 100

Estimerede indtægter

år 1 20.500

år 2 30.750

år 3 41.000

Estimerede udgifter  (årligt)

strøm 10.000

rengøring 10.000

forsikring 5.000

i  alt 25.000

Forventet sum**
år 1 -4.500

år 2 5.750

år 3 16.000

* 2021 forventes at regnes som år 1
** Overskuddet tilgår en opsparing, indtil  der er en samlet opsparing på 20.000 kr. Opspa-
ringen vil tillade Amtoft Lystbådelaug at erstatte f.eks. eI-ovnen såfremt denne skulle gå  i
stykker samt eventuelle skader eller slitage som skal udbedres på saunaen.
*** Kontingentpriser viI blive revurderet og tilpasset efter hvert år, for at kunne sikre  opti-
malt drift uden underskud. Når det ønskede opsparing er nået, vil der vurderes om prisen
til medlemskab skal aendres eller om en del af overskuddet skal gå til uddannelse af med-
lemmer  i  saunagus, aromaterapi eller lignende.



Tilbud på havneterrasse
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TILBUD 

 

  1 

 
Lisa Land 
 
E-mail:  
 
 
06.07.2020 
 

Beskrivelse Antal Pris pr. 
enhed 

 
 

Total 

Sauna, Skalgen model med forum 
uden brændeovn (normalpris 
55.000 inkl. brændeovn) 

   52.000,00 

Harvia Club pro el-ovn, 15 kW 
med Xenio controlpanel 

   20.000,00 

Trailer godkendt til sauna    25.000,00 

Levering af trailer uden plader til 
Cold Hawaii Vildmarksbad 
(obligatorisk) 

   2.500,00 

4 ben monteret på sauna 
(bæreevne 800 kg. pr. stk.) 

   4.000,00 

2 bespændinger, specialsyede 
(bæreevne 5 tons, lovpligtigt) 

    
1.000,00 

Lys i forum og saunarum monteret 
(normalpris 2.995,00) 

    
UB 

Runde bænke  
(normalpris 2.000,00) 

    
UB 

Fragt til Danmark*    6.000,00 

Totalpris    110.500,00 

Tilbudspris    102.000,00 

Heraf moms  25,00 %  20.400,00 

 

*Sauna skal hentes i Silkeborg, da vi ikke kan køre med ikke-registreret trailer på danske veje 

Montering: saunaen kræver kraft, som skal monteres af en elektriker. Saunaen er monteret med 
en elboks udendfor, som gør det let for elektriker at tilslutte den. 

 

Tilbuddet gælder 10 dage. 

 

Venlig hilsen Ivan Lyngby Michelsen 

Cold Hawaii Vildmarksbad ApS - WE KEEP YOU WARM! 

COLD HAWAII 
VILDMARKSBAD APS
Korshøjvej 2E, 8600 Silkeborg 
Tel.: +45 70 60 50 52 
Cvr.nr.: 36700408 
 
 
Web: 
www.coldhawaiivildmarksbad.dk 
 
Mail: 
info@coldhawaiivildmarksbad.dk 
 
Facebook:  
Coldhawaiivildmarksbad 
 
Tag: 



Tilbud på aktiviteter

Tilbud ved rørende arrangementer med læring og fællesspisning til børnefamilier i  Amtoft i  2021

Arrangementerne omfatter læring om vilde  spiselige  urter og blomster i lokalområdet  Amtoft—Arup i  beliggende  i
Thisted kommune.

Deltagerne er både voksne og børn.

Læring foregår gennem  praktisk  identifikation af emnerne  i  naturen og læring om deres anvendelse  i  Café Amtoft.
Læring tager  afsæt i  feltkogebogen Naturmad ved Limfjorden (Buus 2020) Arrangementerne afsluttes med fælles-
spisning hvor emnerne indgår  samt  socialt samvær  i Café  Amtoft.

Arrangementerne koster 150 kr.pr. voksen deltager.  Samt  75 kr. pr. barn under 12 år. Prisen er baseret på  afgift  til
lærer, undervisningsmaterialer  samt  indkøb af nødvendige råvarer til et hovedmåltid.

Arra ngementerne foregå r:

Den 13.  april  hvor  praktisk  læring finder sted ved færgelejet  Amtoft samt  fællesspisning i Café  Amtoft.

Den 6. maj hvor  praktisk  læring finder sted ved Søndergaard Strand  samt  fællesspisning i Café  Amtoft.

Den 15 juni hvor  praktisk  læring finder sted ved Arup Holm  samt  fællesspisning i Café  Amtoft

- .. -  1 ,A l

- .. un l  NATURENi  T‘ ,.  . A

l!. .  ». å
' .  ». ,- Vi sanker en stor del af vore råvarer  i  naturen og omsætter

den til Iækre hjemmelavede specialiteter, der indgår  i  maden

ug saeiges som plodukzer  i  cafeen.

Ved Limfjorden haster vi salturt og andre spændende vilde

spiselige planter, der tilfører maden smag og kant. .  '

()'.

De anvendes bia. tll pickles, pesto, chutney, marinader og

 

dressinger  — alt efter årstiden 0g kundernes efterspm‘gseL
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Amtoft Havn TILBUD
Nummer :........ 176912
Dato :............. 09/07-20
Side :............. 1
Konto :........... 10
Deres ref :........ Lisa Land
Vor ref :..........

Varenr Betegnelse Antal Pris Rabat Beløb

85306 Sigtenet u. forstærkning m. skaft 10,00 116,00 10,00 1.044,00
85129 Spand, gennemsigtig - 5 L 10,00 19,20 10,00 172,80
85129-1 Låg til plastspand 10,00 9,60 10,00 86,40
85445 Vandkikkert, lille 5,00 179,20 10,00 806,40
85670 Linsedåse 5,00 20,00 10,00 90,00
85650 Sorteringsbakke 3,00 25,60 10,00 69,12
85651 Sorteringsbakke Stor 2,00 140,00 10,00 252,00
85051 Kyst og Hav, Fugle - foldetavle 1,00 24,00 10,00 21,60
85052 Kyst og Hav, Fisk mfl - foldetavle 1,00 24,00 10,00 21,60
85053 Kyst og Hav, Bløddyr mfl - foldetavle 1,00 24,00 10,00 21,60
292 Fragt og ekspedition 20-50kg 1,00 175,00 100,00

Beløb ex moms Moms % Momsbeløb Totalbeløb
2.585,52 25,00 646,38 DKK 3.231,90



Amtoft  Havn
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Reference  fotos
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