Referat fra modul 3
Hvad:
Hvornår:

Møder i de 4 temagrupper, modul 3, Naturlandet Lolland-Falster
d. 16. - 19. januar 2017

1. ALLE GRUPPER
På modul 2 (november 2016) udarbejdede hver temagruppe en bruttoliste med projektforslag indenfor
hvert område (Cykling, kajak, vandring og ridning).
I december gennemgik projektledelsen alle projektforslag og kategoriserede dem i 7 kategorier:
1. Projektforslaget realiseres – projektledelsen har ansvaret (GULE PROJEKTFORSLAG)
2. Projektforslagene realiseres gerne men forudsætter, at en frivillige arbejdsgruppe konkretiserer
og modner forslaget (RØDE PROJEKTFORSLAG)
3. Går ikke videre i regi af Naturlandet Lolland-Falster (vanskeligt realiserbart)
4. Går ikke videre i regi af Naturlandet Lolland-Falster (videregives til REACT-projektet)
5. Går ikke videre i regi af Naturlandet Lolland-Falster (Videregives til anden organisation)
6. Projektforslaget har kommerciel karakter og kan realiseres af privatøkonomiske aktører, hvis
nogen tager initiativ. Projektforslaget kan ikke finansieres indenfor rammerne af Naturlandet
Lolland-Falster, men projektledelsen bistår gerne med sparring og giver synlighed f.eks. via
appen og hjemmeside, hvis forslaget realiseres (GRØNNE PROJEKTFORSLAG)
En oversigt med de kategoriserede og farvemarkerede projektforslag blev sendt til alle, der havde
tilmeldt sig møderne i januar.
STATUS PÅ PROJEKTFORSLAGENE:
På møderne i de 4 temagrupper (d. 16. – 19. januar) blev projektforslagene gennemgået – og der blev
truffet aftaler om, hvem der deltager i videreudviklingen af de enkelte projektforslag:


De ”sorte” projektforslag går ikke videre i regi af Naturlandet Lolland-Falster.



De ”gule” projektforslag arbejder projektledelsen selv videre med.
Som deltager i temagrupperne kan man melde sig som ressourceperson. Ressourcepersoner
har særlig viden eller interesse - og projektledelsen kan inddrage ressourcepersonerne og
spørge dem til råds i det videre arbejde. Se oversigt over ressourcepersoner nedenfor.



De ”røde” projektforslag:
De projektforslag, som fik en Tovholder, vil blive videreudviklet frem mod modul 4 og 5.
Tovholderen har ansvar for at udarbejde et udkast til en projektbeskrivelse (jf. nedenfor).
Tovholderen kan trække på hjælpere, som også meldte sig på mødet. Tilsammen udgør
tovholderen og hjælperne en lille arbejdsgruppe. Se oversigt over nedenfor.
Røde projektforslag, som ikke har en tovholder, arbejdes der pt. ikke videre med.
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PROJEKTSKABELON


Alle RØDE projektforslag, som skal videreudvikles, skal beskrives i projektskabelonen.
Tovholderne fik en papirskabelon udleveret på mødet og modtager en elektronisk udgave pr.
mail.
Tovholderen har ansvar for at udarbejde beskrivelsen, inddrage hjælperne i arbejde - og sende
deres udkast til projektbeskrivelse til projektledelsen/Line senest 1. marts 2017.

DELTOG DU IKKE PÅ MØDET?


Var du forhindret i at deltage på modul 3, kan du stadig være med:


Du kan melde dig som tovholder på de RØDE projektforslag, som endnu ikke har fået
en tovholder. Du kan også koble dig på som hjælper på forslag, der allerede har en
tovholder.



Tag kontakt til projektledelsen og få mere at vide, hvis du vil koble dig på projektforslag
allerede nu.



På modul 3 (i marts) kan du også stadig nå at melde dig som tovholder/hjælper.

VIGTIGE DATOER:


1. marts 2017: Tovholdere sender udkast til projektbeskrivelser til projektledelsen/Line



13-16 marts 2017: Alle temagrupper mødes igen – MODUL 4







Vandring
Cykling
Ridning
Kajak

Mandag d. 13. marts 2017
Tirsdag d. 14. marts 2017
Onsdag d. 15. marts 2017
Torsdag d. 16. marts 2017

6. april 2017: Fælles afslutningsmøde - Alle temagrupper mødes – MODUL 5

Vi forventer ikke, at alle projektforslag er færdigudviklet til afslutningsmødet i april. Der er mulighed for
at arbejde videre efterfølgende.

DET STORE OVERBLIK OVER ALLE PROJEKTFORSLAG I ALLE GRUPPER
Det store overblik over samtlige projektforslag (sorte, gule, røde, grønne) i alle 4 temagrupper får du
adgang til om 1½ uges tid. Du får en mail herom.
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2. RIDEGRUPPEN
RØDE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af frivillig arbejdsgruppe
Nummer
RIDNING - E17

Projektforslag
Kortlægning af alle eksisterende rideruter
på Lolland-Falster

Tovholder
Hans Herman

Hjælpere

RIDNING – B4

Etablering af Saxfjed ridecentrum med
diverse faciliterer og
overnatningsmuligheder

Trine

Kiki

Trine, Kiki,
Merethe, Per,
Anette

GULE PROJEKTFORSLAG – hvor ressourcepersoner har meldt sig til at bistå projektledelsen
Nummer
RIDNING – D6
RIDNING – E2
RIDNING – E3

RIDNING – E4

Projektforslag
Etablering af mulighed for at kunne booke
fold og overnatning
Udarbejdelse af letlæselige kort
Udarbejdelse af et stort samlet kort hvor
alle tilgængelige rideveje, ruter mv. om LF
er på
En samlende app med al relevant
information

Ressourcepersoner
Anette
Merethe, Kiki, Trine, Anette, Hans
Herman
Merethe, Kiki, Trine, Anette, Hans
Herman
Merethe, Kiki, Trine, Anette, Hans
Herman

GRØNNE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af private kræfter
Nummer
RIDNING – E5

Projektforslag
Udvikling af en portal: Forskellige
ridemuligheder - detailinfo og booking

Tovholder
Merethe

Hjælpere
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2. KAJAKGRUPPEN
RØDE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af frivillig arbejdsgruppe
Nummer
KAKAK – B1
KAKAK – B2
KAKAK – B3
KAKAK – B6

KAKAK – B7

KAKAK – B11
KAKAK – B12
KAKAK – B13

KAKAK – B17
KAKAK – B18
KAKAK – D1
KAKAK – D3
KAKAK – D4
KAKAK – D8
KAKAK – F11

Projektforslag
Etablering af kajakbro ved Middelaldercenter
(Naturlejrplads)
Etablering af kajakbro eller forbedring af landgang
samt teltplads ved Hasselø Naturlejrplads
Etablering af kajakbro ved Hjelm bådelaug – og
adgang til eksisterende shelterplads
Etablering af landgangsmuligheder med 10 km.
afstand langs hele kyst (Guldborgsund) & toilet,
vand, mobildækning mv
Etablering af landingspladser på Fejø, Femø, Rågø,
Askø (flad strand / slæbested, shelter/teltplads,
toilet, vand, el)
Etablering af kajakoverbæring ved Marrebæk
Kanal
Etablering af shelters ved Nakskov Fjord
Etablering af Grejbank

Tovholder
Kurt

Hjælpere
Niels Ole

Kurt

Niels Ole

Kurt

Niels Ole

Etablering af landingsplads ved Langø
Etablering af kajakbro i Fl. Å ved Fugletårn
Etablering af shelterpladser på de 3 små øer (Fejø,
Askø, Rågø, Fejø mv.)
Etablering af shelterpladser med vand, toiletter,
skraldespand langs Østersøkysten
Etablering af shelter på vand
Etablering af overnatningsmulighed i Pavilion
Guldborgsynd Kajakklub samt muldtoilet.
Etablering af ”Sundparken” ved Guldborgsund
Kajakklub

Karen
Åse
Peter D

Åse

Peter D

Kurt
Freddie
Finn

Per B, Rassi
Rassi, Kurt,
Freddie, Birthe,
Martin

Birthe

Per Steen
Martin
Niels Ole

Freddie
Kurt

Kurt

Niels Ole

GULE PROJEKTFORSLAG – hvor ressourcepersoner har meldt sig til at bistå projektledelsen
Nummer
KAKAK – A1
KAKAK – D5
KAKAK – D11
KAKAK – E2
KAKAK – E5
KAKAK – E11
KAKAK – E15

Projektforslag
Skab overblik nu: Kortlæg landgangssteder,
kystnære overnatningsmuligheder
Etablering af netværk af shelters
Etablering af kajakrute omkring LF i samarbejde
med campingpladser
Ruter og kort med oplysninger om dyre- og
planteliv på strækningerne
Dynamiske digitale kort
Mere historiefortælling
Mere PR for Lolland-Falster rundt i kajak

Ressourcepersoner
Freddie, Åse
Peter D, Bjarne A, Rassi
Freddie
Åse, Per Steen, Freddie
Bo B.
Per Steen, Freddie
Åse, Per Steen
LINE WAGENER CONSULT
Side 4 af 7

KAKAK – F17

Introducere Rødsand (sandbanker langs Lollands
sydkyst) til kakajfolk:

Niels Ole

GRØNNE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af private kræfter
Nummer
KAKAK – F18
KAKAK – F19

KAKAK – F20

KAKAK – F21
KAKAK – F22

Projektforslag
Opstilling af fugleudkigstårn ved Maribo
Roklub
Etablering af 2 flydebroer for udlejning af
robåde og kanoer ved Maribo Roklub mod Fruerø/Hestø
Etablering af halvtag med 3 lukkede sider
for sommeropbevaring af
udlejningsbådene ved Maribo Roklub
På Hestø bygges 3 Shelters omkring et
stationært lejrbål samt et multtoilet
Opstilling af udendørs fitness redskaber +
borde/bænke ved Maribo Roklub

Tovholder

Bjarne B. Nielsen
Bjarne B. Nielsen

Hjælpere
Bjarne H, Bjarne R,
Bo B
Bjarne H, Bjarne R,
Bo B

Bjarne B. Nielsen

Bjarne H, Bjarne R,
Bo B

Bjarne B. Nielsen

Bjarne H, Bjarne R,
Bo B
Bjarne H, Bjarne R,
Bo B

Bjarne B. Nielsen
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4. VANDREGRUPPEN

Mødet i vandregruppen bar præg af et meget stort frafald. Der deltog kun 4 af gruppens 19
medlemmer.

RØDE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af frivillig arbejdsgruppe
Nummer
VANDRING – A1
VANDRING – A2
VANDRING – A8

Projektforslag
Udvikling af strategiske ruter  forbinde
eksisterende ruter mhp. sammenhæng
Udvikling af nye korte ruter (Spor i
landskabet)
Børnevenlige ruter - konceptudvikling

Tovholder

Hjælpere
Kirsten*)

Liselotte**)
Kirsten

*) Kirsten vil gerne deltage i en arbejdsgruppe om dette projektforslag - men der mangler en tovholder
**) Liselotte påtager sig gerne tovholderrollen ift. udvikling af en ny rute omkring Rødby – dog under forudsætning af, at
andre melder sig som hjælpere, så hun ikke er alene om opgaven

GULE PROJEKTFORSLAG – hvor ressourcepersoner har meldt sig til at bistå projektledelsen
Nummer
VANDRING – C4
VANDRING – F2
VANDRING – F3
VANDRING – F9
VANDRING – F12
VANDRING – F14

Projektforslag
Etablering af overdækkede
pausemuligheder langs vandreruter
Tydelig markering a
f stier og ruter
Informationstavler langs vandreruter
om fortid, nutid, natur mv.
Fælles kalender med begivenheder og
events
Fælles App for Lolland-Falster
Velkomststartsteder, hvor man bliver
taget godt imod

Ressourcepersoner
Kirsten
Kirsten
Kirsten, Liselotte
Max
Kirsten, Liselotte
Liselotte

GRØNNE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af private kræfter
Nummer

Projektforslag

Tovholder

Hjælpere
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5. CYKELGRUPPEN
Oversigtskort med de nationale og regionale cykelruter samt de panoramaruter, som ventes etableret i
de kommende år blev præsenteret på mødet.
Kortene lægges på Naturlandets hjemmeside i den kommende uge og en Facebooknyhed postes på
Naturlandets Facebook-side

RØDE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af frivillig arbejdsgruppe
Nummer
CYKEL – D1
CYKEL - E3

Projektforslag
Etablering af shelters på øerne
Historisk skiltning på Jernbanestien ved
krydsning af motorvej mellem Rødby og
Holeby

Tovholder
[kajakgruppe!]
Knud

Hjælpere
Lisa, Jørgen

GULE PROJEKTFORSLAG – hvor ressourcepersoner har meldt sig til at bistå projektledelsen
Nummer
CYKEL – A1
CYKEL – A1
CYKEL – B1

CYKEL – B9
CYKEL – E1

CYKEL - E2
CYKEL – E4
CYKEL – E7
CYKEL – E13

CYKEL – E14

Projektforslag
Etablering af skiltede panorama-cykelruter
på LF
Etablering af en skiltet ’Lolland-Falster
Rundt rute’ (ny regionalrute)
Etablering af en cykelsti på nordkysten af
Lolland, så der er god forbindelse til de 2
øer
Flere ladestationer til elcykler
Gode informationstavler langs ruter med
info om bl.a. naturen og
overnatningsmuligheder
Informationssteder med adgang til wifi
samt oversigtskort
Infotavler i Gedser og Rødby til turister der
kommer med færgerne
Forbedret hjemmeside med alle tilbud
Prioritering af annoncemidler: Brug alle
midler 1/5-20/6 samt 11/8-30/9. Stop al
annoncering i perioden 20/6-10/8
Fokuser på ekstern finansiering af til anlæg
og lokal privat finansiering til drift og
udvikling

Ressourcepersoner
Birgit, Bjarne, Knud
Birgit, Bjarne, Knud
Jørgen

Michael, Knud, Søren, Lisa, Jørgen,
Helle
Lisa, Susan

Lisa, Susan
Lisa, Susan
Lisa
Michael

Michael

GRØNNE PROJEKTFORSLAG – som videreudvikles af private kræfter
Nummer
CYKEL – C2

Projektforslag
Flere steder med cykeludlejning

Tovholder
Helle

Hjælpere
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