
 

 

 

 

AKTIVT LIV VED FJORDEN  

 
MØDEREFERAT 

Gruppe : Eventgruppen 

Mødedato : 18. marts 2019 Kl. 19:00 

Sted :  Hos Nikolaj Reichel, Grønnegade 4, Præstø 

Afbud meddeles til jenssohl@gmail.com 

 

Mødedeltagere: 

Nikolaj Reichel, Præstø Kajak & Paddleklub 

Jens Sohl Jensen, Præstø Lokalråd  

Stefan Preusche, Bosei 

Helge Bramsen, Præstø Kajak & Paddleklub  

Tine Holland Frimann, Præstø Sport 

Kenneth Retslov, Præstø Sport   

Karin Hultfeldt, Præstø Sejlklub 

Rasmus Evind, Præstø Handel & Erhverv 

Henriette Paaske, Præstø Vinterbadeklub  

 

Afbud 

Marianne Dalgård Finsdatter, Bosei 

Bente Christensen, Præstø Vinterbadeklub 

Kathrine Olldag, Præstø Lokalråd 

Ole V. Jørgensen, Præstø Bådejerklub  

 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 
Jens Sohl Jensen 



 
2. Brandet ALVF 

 

Hvordan vil vi fremstå 
Fysisk fremtoning 
- Foldere, flyers en god idé 
 
De frivilliges rolle 
- Mødetid ½ time før. Hvor får de viden fra ? 
- Præcis briefing på hvad rollen. Imødekommende synlige, opsøgende, basividen om 

alle aktiviteter i fællesskabet. Anføres Tovholder og antal deltagere på liste. 
- Briefing kan lægges i printform, på nettet.  

o Infofolder om projektet, interesseformular/tilmeldingsformular, 
basismedlemsskab via mobilepay. 

o Senest 25 marts er deadline input til kalenderen og så trykkes det. 
- Fra tanke til event, fra event til forening 
- Tilmelding til event på facebookgrupppen. Tag en makker med. De første tre dage 

er gratis. 3 gange prøvetur. 
- Udstilling med rekvisitter 
- Gratister er velkomne. 
- Der er behov for mere information. 
- liste over antal. Og brugere. 

 
 

Den gode velkomst 
Merchandise (Uniform, drescode) 
- T-shirt og hættetrøjer, (nicolaj har fået vareprøver), simpelt logo,  
 

3. Hvordan får vi mennesker fra event til forening? 
- Registrer fremmødte 
- Få folk til at udfylde formular 
- tilmelding til nyhedsbrev 
 
 

4. Detaljeret gennemgang af eventplan.  
https://aktivtlivvedfjorden.dk/events-og-aktiviteter-aktivt-liv-ved-fjorden/ 
 

Det er vigtigt at ALLE deltagere byder ind med store og små arrangementer fra eget 
bagland. Dato, opgaver og detaljeret beskrivelse af event 
 

Der er udfyldt en papirudgave. Følgende tre kalendere opdateres nu. 

 

https://aktivtlivvedfjorden.dk/events-og-aktiviteter/ 

 

Facbook begivenhedskalender. 

https://aktivtlivvedfjorden.dk/events-og-aktiviteter-aktivt-liv-ved-fjorden/
https://aktivtlivvedfjorden.dk/events-og-aktiviteter/


PDF udgave i A3 format der kan udskrives. 

 

31. marts Welness Bosei, Sabine Subinstruktør. Tag mindst en makker med. 

NIKOLAJ, TINE og HELLE. 
 
27. april også svømning og saunagus. Samt gymnastikagtigt noget. Officiel åbning af den 
Blå Rute. 
 
29. april sundhedsuge. Der er samlet givet 150.000 til de tre købstader. Skoler og alle 

foreninger. Der markedsføres noget på skiltene til indfaldsvejene. Mandag den 6. maj Knud 

Romer i Bio Bernhard. 

 

29. april indvielse af den Blå Rute og Miljøkajakken (der kan laves et net til alle kajakker) 

  

Input til sundhedsuge kan sendes til Rasmus Evind via mail. Sendes ud til foreninger via 

4720.nu.  

 

Snorkel/dykningsarrangement i starten af maj måned 

 

Wellnessarrangement i starten af maj måned koordineres med Dorte P. 

 

11. maj officiel åbning. Alle repræsentanter. Her kan alle foreninger der er en del af ALVF 

sætte spot på egne aktiviteter. 

  Vinterbadere (Henriette, 27 64 98 96) 
  Pkpk (Nikolaj) 
  Fjordsvømmerne (Tine) 
  Præstø Roklub (Jesper Ravnsberg) 
  Præstø Sejlklub (Karin, Stiller med Trygjollen) 
  Præstø Sport Basket (Jens Sohl) 
  

Fransk Forår udstillingsmulighed i Kommunens bosætningsbod. Stand til Fransk Forår. 
  

Juni : Hver torsdag i juni er der åbent hus v. Præstø Sport. Open Water kids. Præstø Sejlklub 
forsøger at stille Trygjollen til rådighed. 

 
13. juni  Åben Skole  
 
22. juni open water kids  
 
Uge 34, Åben skole arrangement  
 
31. august : Alle mulige vandaktiviteter (kajakpolo) 
 



7. september Tri, cykelcross, Cross (Bosei) 
 
Minitri (Karin) 
I slutningen af September Løbeklub, Cykelklub, og Præstø Sport) 
 
Afslutning (Pressekonference, afslutningskonference) 
 
 

5. Vild med Vand den 25. maj 
Dette arrangement er meget vigtigt for fællesskaberne i vandkanten. Havneudvalget i 
Præstø har taget initiativ til et opstartsmøde. Der har været afholdt møde den 11. marts. 
(se separat invitation) Vild med vand er støttet af Nordea Fonden. Bemærk at den enkelte 
forening og klub repræsenterer sig selv på mødet den 11. marts. ALVF vil naturligt være 
en aktør i Vild med Vand arrangementet, hvordan aftales nærmere. 
 
Måske er det en idé at lave et program og en fælles koordinering. 
Ekstra blå flag der viser vej / invitation til petanque 
 

6. Tovholder på aktiviteter. Kontaktperson og telefonnr. Gå ind og tjek på  kalenderen. 
Kalender anføres person der er tovholder. 

Markedsføring brug indgangsportaler ved indfaldsvejene. 

Layout på plakater, ved indfaldsveje. 

Mødekalender på indfaldsveje 

Vi mangler at få aktiveret Majatta. Ole T, havde kontakt. Inviter Majatta til styregruppe. Bernhard 

Forstander inviteres til næste interessentmøde. 

 


