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Efter samtale med formand Jørgen Larsen om forslag fra Kerteminde Kommune til byggeri på 
havnen, er der fremkommet følgende tanker for kommentarer og forslag fra KS.

Strukturen forsøger at følge denne disposition:

1. Nuværende forhold
2. Kommunens plan for byggeri
3. Forslag fra KS
4. Udvikling af marinaområdet
5. Visioner for fremtiden

Ad 1. Nuværende forhold.

Marinaen er projekteret i 1971 og siden er der kommet en bølgebryder kaldet ”bananen” til, idet 
østlige vinde forårsagede uhensigtsmæssige bølger i bassinet. Stenmolerne og bananen er med tiden
sunket ned i sandet og er i dag for lave ved kraftige østlige vinde.

Opsætning og udsætning af både foregår med en ældre mobilkran, som også kører båden på 
vinterplads. Vinterpladsen er indrettet i gader passende til den ældre mobilkran.

Broerne fra 70´erne er siden forsynet med med nyt brodække, som er lagt oven på de eksisterende 
bjælker og er dermed blevet forhøjet til fremtidens stigende vandstand. Men pæle og kryds er fra 
det oprindelige byggeri i 70´erne. Der er løbende fornyet pæle, men bredden mellem pæle er fra det 
oprindelige byggeri og er ikke i alle tilfælde tidsvarende til udviklingen i bredden på nutidens både.

Marinaen er i dag rent forsikringsmæssigt betegnet som en A-havn, dvs. at forsikringer dækker at 
både kan ligge i vandet året rundt, dog undtaget skader forårsaget af is. Men med stigende 
vandstand i havene vil det være nødvendigt at forhøje molerne i nær fremtid for at bevare status 
som A-havn.

Ad 2. Kommunens plan for byggeri.

I Fyens Stiftstidende af den 25. august 2016 fremgår det , hvorledes byggeriet er tænkt placeret dels
på industrihavnen og dels på marinaområdet. Det som ikke fremgår af avisens fotomanipulation er 
den højvandssikring i form af en mur, som skal gå fra højvandsslusen  hen over marinaområdet til et
sted på Nordstranden, hvor højden igen passer med terrænet. Muren er foreslået gående foran 
Egmose Marines bygninger, men bag KS klubhuse og øvrige klubhuse og servicebygninger ved 
marinafronten.

Byggeriet mod Hindsholmvej vil tage en del af vinteropbevaringspladsen. Dette vil med det 
nuværende opsætningssystem give et underskud i vinterpladser. Der er allerede inddraget en del 
pladser i forbindelse med servicebygninger og nyere hal for havnens folk.



Ad 3. Forslag fra KS.

Den højvandssikring i form af en mur kunne gøres attraktiv ved at ændre til en vold. Volden tænkes 
ikke snorlige, men med bugtninger, beplantning og indbyggede bænke. Herved kunne pladsen 
sommeren igennem gøres til et attraktivt mødested med udsigt over marinaen. Der skal naturligvis 
være huller i volden til et fremtidigt opsætningssystem for både. 

Ad 4. Udvikling af marinaområdet.

Klubberne og øvrige brugere savner et politisk forum for at skabe den fremtidige udvikling af 
området. Det er klubberne, som skaber livet på havnen ikke embedsværket.
F. eks. savnes der en synlig plan for vedligehold af broer, havneindløb og den daglige drift. Der 
savnes ligeledes en stander for salg af benzin og diesel.

Marinaen bør ses som en servicevirksomhed over for brugere og gæster, snarere end en arbejdsplads
for havnens folk. Der kunne med lethed indrettes en plads for autocampere sommeren igennnem. 
Disse autocampere er et jaget folkefærd til trods for at de i lighed med gæstesejlere lægger et 
betydeligt beløb i byens butikker.

KS kan med undrende øjne se på, at politikerne i Nyborg Kommune har taget fat om  
udviklingsplan for marina, klubber og vinteropbevaring på både ny og gammel havn.

Når man ankommer til Kerteminde Marina som gæstesejler (og også som hjemmehørende) er det 
første syn, der møder en, en pælerække ved bananen og indsejlingen, som ikke har set maling i 
rigtig mange år. Det er en simpel opgave at løse og vil give et positivt indtryk af byen.

Når og hvis der skal slås nye pæle i havnen bør der tages hensyn til udviklingen af bådstørrelser og 
dermed gøre pladserne bredere.

Der savnes en politik for, hvad Kerteminde Kommune vil med sin marina og udvikling af søsport.
Bruges pladsen til andet end søsportsaktiviteter, fortaber vi for evigt mulighed for at skabe 
yderligere klubaktiviteter.

Der bør arbejdes kraftigt med et tidsvarende opsætningssystem for både.

Ad 5. Visioner for fremtiden.

Kerteminde Sejlklub har udviklet et sæt visioner for fremtiden. Der kan nævnes Sejlsportsliga, som 
med tiden kunne blive til OL 2020, idet klubben har talenter, der kan udvikles meget langt frem 
inden for kapsejlads. Der finder et samarbejde sted mellem skolerne og søsportsklubberne. Der 
arbejdes med udvikling af ungdomsafdelingen. Og sidst men ikke mindst har Kerteminde Sejlklub 
udarbejdet et sæt visionspapirer, som skal sikre fremtiden.


