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FUSER: Efter knap 
otte måneder har 
foreninger fortsat 
ikke fået lov til at 
tage midlertidigt 
klubhus i brug. Nu 
opgiver de og fjer-
ner pavilloner.

Af Nina Lise

PRÆSTØ: Siden maj har to 
pavilloner stået klar til at 
huse nye fællesskaber tæt 
på vandkanten ved Præstø 
Havn.

Men myndighedsbehand-
lingen er trukket i langdrag, 
og nu opgiver folkene bag 
projekt Aktivt Liv Ved Fjor-
den at tage det midlertidige 
klubhus i brug.

I stedet bliver pavillonerne 
bortgivet til en almennyttig 
forening, der kan have stør-
re held med at få de nødven-
dige tilladelser på plads.

- Et nyt byggeregulativ 
har taget både os og for-
valtningen på sengen. Vi 
skulle have dispensation 
for at kunne få lov til at tage 
pavillonerne i brug. Det er 
trukket ud med godkendel-
serne, og for os frivillige 
har det fyldt enormt meget. 
Vores fokus burde være på 
aktiviteterne, men i stedet 
har vi gået og bekymret os 
om, hvorvidt vi nåede i hus, 
siger Nikolaj W. Reichel, 
formand for Præstø Kajak 
& Padle Klub samt mediniti-
ativtager til Aktivt Liv Ved 
Fjorden.

Sejlere til undsætning
Placeringen af det midlerti-
dige klubhus i første række 
ud til fjorden er blevet kriti-
seret, og pavillonerne er ble-
vet kaldt for en øjebæ.

Størst har frustrationerne 
dog været for medlemmer-
ne af Præstø Kajak- & Pad-
leklub, Præstøløberne og 
Præstø Vinterbadeklub, der 
siden maj har måttet gå for-
gæves, fordi klubhuset, der 
ellers er udstyret med både 
køkken og elradiatorer, ikke 
måtte tages i brug.

Heldigvis har Aktivt Liv 
Ved Fjorden bundet klub-
berne på havnen tættere 
sammen, så roerne og sejler-
ne har tilbudt husly, når der 
skal holdes møder og arran-
geres undervisning.

Samtidig er bålhytten ble-

Nu fjernes udskældt klubhus

Siden maj har pavillonerne - her set fra vandsiden - stået tomme, fordi en ibrugtagningstilladelse har la-
det vente på sig. Nu opgiver klubberne bag projektet. Foto: Nina Lise

Fakta

Projekt Aktivt Liv Ved 
Fjorden er formelt afslut-
tet, men tiltagene lever 
videre:

■n Samarbejdet er ud-
videt fra tre til syv 
foreninger og består 
nu af Præstøløber-
ne, Præstø Sejlklub, 
Præstø Roklub, 
Præstø Kajak & Padle 
Klub, Præstø Vinter-
badeklub og Præstø 
Sport.

■n I den etårige projekt-
periode er der holdt 
mindst 35 begivenhe-
der. Godt 150 frivillige 
har aktiveret omkring 
900 deltagere. Dertil 
kommer tilskuere.

■n Der er introduceret 
nye aktiviteter som 
SUP-yoga, welnessaf-
tener, kajakpolo og 
streetbasket.

■n 100 skoleelever fra 
lokalområdet er 
blevet introduceret 
til svømning i åbent 
vand, SUP, kajakpolo 
og livredning.

■n Der er blevet ud-
dannet livreddere, 
saunagusmestre, 
kajakinstruktører og 
SUP-yogainstruktører.

■n Der er anskaffet rekvi-
sitter som våddragter 
og »sit-on top« kajak-
ker samt containere til 
opbevaring, flydende 
shelter, foreningspa-
villon og bålhytte.

■n Præstø Roklub og 
Præstø Sejlklub har 
inviteret de husvilde 
foreninger indenfor 
i deres klubhuse, 
når der er behov for 
det. Derfor stilles 
foreningspavillonen 
nu til rådighed for 
andre almennyttige 
foreninger.

■n Der er etableret en 
webside, der samler 
de væsentligste infor-
mationer og fakta om 
projektet.

■n Aktivt Liv Ved Fjorden 
holder foreningssam-
ling 29. marts, hvor 
styregruppen vil præ-
sentere visionen for 
det fremtidige samar-
bejde i vandkanten.

Projekt lever videre

Lørdag
11.00-14.00: Café Einstein, Al-

gade 66, Vordingborg: New 
Or’Nielsen (jazz)

15.00-17.00: Vordingborg Ka-
serne, bygning 48, Sankel-
marksvej 26: Nytårskoncert 
med P.J. Swingband 

Søndag
10.00: Sejlklubben Snekken, 

Nordhavnsvej, Vording-
borg: Nytårsmarch. Arr.: 
Hjerteforeningen

10.00-13.00: Langebæk Lokal-
historiske Arkiv, Øster-
gårdsstræde 1A: Åbent

Gudstjenester søndag
09.00: Allerslev Kirke: Torben 

Møllenbach
10.30: Bårse Kirke: Lars Foged
10.30: Jungshoved Kirke: Tor-

ben Møllenbach
10.30: Kastrup Kirke: Anna 

Birgit Thyssen
10.30: Køng Kirke: Mette Ma-

rianne Magnusson
10.30: Mern Kirke: Alex Mark 

Knudsen
10.30: Skibinge Kirke: Maren 

Pitter Poulsen
10.30: Stensby Kirke: Knud 

Munck
09.00: Sværdborg Kirke: Anna 

Birgit Thyssen
10.00: Vordingborg Kirke: 

Therese Nielsen
10.30: Ørslev Kirke: Nyårspa-

rade med FDF

BIOGRAFER
Biografcaféen
Lørdag
16.15: Jumanji: The Next 

Level
16.15: Frost 2 (dansk tale)
18.15: 1917
18.45: Parasite
21.15: Frost 2 (original)
20.30: Star Wars: The Rise of 

Skywalker
Søndag
16.15: Jumanji: The Next 

Level
16.15: Frost 2 (dansk tale)
18.15: 1917
18.45: Parasite
20.30: Star Wars: The Rise of 

Skywalker

Bio Bernhard
Lørdag
11.00: F for Får - Fårmageddon
Søndag
16.00: Star Wars: The Rise of 

Skywalker

VORDINGBORG: Jon Ander-
sen, iværksætter og med-
stifter af energidrikken 
»State«, holder foredrag om 
en atypisk rejse mod suc-
ces. Det sker til Vording-
bortg Erhvervsforenings 
nytårskur torsdag 9. januar 
klokken 17.30, Hjaletvej 51, 
Vordingborg. Nytårskuren 
er kun for medlemmer. Del-
tagelse er gratis.

Klar til nytårskur

Nikolaj W. Reichel ærgrer sig 
over, at det ikke lykkedes at få 
taget pavillonerne i brug. Til 
gengæld glæder han sig over de 
nye samarbejder, projekt Aktivt 
Liv Ved Fjorden har skabt.  
 Foto: Nina Lise

vet en overvældende succes.
- Vi troede, at klubhuset 

skulle være stedet, hvor folk 
mødtes efter træning, men 
om sommeren vil de hellere 

er der under kajak- og pad-
leklubbens interimistiske 
halvtag bygget spartanske 
omklædningsrum, som 
også strandgæster bruger.

Mulig aftager
Pavillonerne er finansieret 
via nogle af de 953.000 kro-
ner, Aktivt Liv Ved Fjorden 
i efteråret 2018 fik af Nor-
deafondens kystpulje til at 
skabe nye fællesskaber ved 
vandet.

Projektperioden havde 
Aktivt Liv Ved Fjorden selv 
fastsat til ét år - derfor hav-
de det, selvom godkendel-
serne i 11. time var faldet 
på plads, ikke været muligt 
at nå få materialer hjem og 
håndværkere i gang inden 1. 
januar.

I projektbeskrivelsen står 
der, at pavillonerne efter 
endt behov skal bortgives til 
andre almennyttige formål. 
Aktivt Liv Ved fjorden er i 
dialog med mulige aftagere 
men kan endnu ikke sige, 
hvor pavillonerne havner. 
Kun at de gerne skal være 
væk, når den nye sæson 
starter.

- Vi forventer, at de bliver 
fjernet i løbet af årets første 
kvartal. Om ikke andet må 
de køres et sted hen, hvor 
de kan stå midlertidigt. Den 
forening, der overtager dem, 
skal betale transporten. Det 
har vi ikke råd til, siger Ni-
kolaj W. Reichel.

Fejrer fællesskab
Han understreger, at der 
fortsat er behov for fællesfa-
ciliteter til møder, undervis-
ning og sociale aktiviteter 
på Præstø Havn. Trods til-
bageslaget ser han dog lyst 
på fremtiden.

- I styregruppen er vi gla-
de for, at Nordeafonden har 
støttet os. Vi har fået kick-
startet noget, som ellers 
ikke var kommet i gang, og 
som kan fortsætte fremad-
rettet. Der er etableret fæl-
lesskaber på kryds og tværs 
mellem foreninger, der nu 
har en fælles dagsorden og 
gerne vil hinanden, fastslår 
Nikolaj W. Reichel og fort-
sætter:

- Det er aktiviteter - ikke 
bygninger - der binder os 
sammen. Samarbejdet har 
åbnet andre døre. Vi fejrer 
det, vi har opnået, og lader 
os ikke standse. Nu, hvor vi 
også har fået havneudvik-
lingsplanerne på plads, teg-
ner fremtiden lys for en for-
eningshavn i Præstø.

» For os frivillige 
har det fyldt enormt 
meget. Vores fokus 
burde være på aktivi-
teterne, men i stedet 
har vi gået og bekym-
ret os om, hvorvidt vi 
nåede i hus.

Nikolaj W. Reichel,  
formand,  Præstø  

Kajak- & Padleklub

sidde i bålhytten, der også 
bruges af mange andre, for-
klarer Nikolaj W. Reichel.

Han tilføjer, at løberne er 
begyndt at bruge bålhytten 
til omklædning. Desuden 


