Høringssvar budget 2023.

Det Maritime Hus.
Det Maritime Hus fik i marts 2021 tilsagn fra Realdania og Lokale og
Anlægsfonden om støtte til etablering af nyt mødested på Bønnerup Havn
med i alt 4 millioner kroner. Norddjurs Kommune tiltrådte projektet med
yderligere tilsagn om finansiering på 2 millioner kroner. Den totale
anlægsramme udgør i alt 8 millioner kroner.
Vi har i hele forløbet været i dialog med Fonden Bønnerup Fiskeri- og
Lystbådehavn, og med en nedsat styregruppe med repræsentanter fra
Det Maritime Hus og Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn. Vi er
blevet enige om at det kommende ejerskab til det nye mødested vil være
bedst forankret i havnen (fonden) og at Det Maritime Hus bliver lejere.
Den resterende finansiering vil komme fra havnen og dermed er den
samlede finansiering på plads.
Vi er bekendt med Norddjurs Kommunes økonomiske udfordringer på
anlægsrammerne for 2023 og overslagsårene. Men ønsker at tilkendegive
stor undren over ikke fortsat at være prioriteret i anlægsbudgettet.
Det Maritime hus er alene et almennyttigt projekt drevet af frivillige og
ulønnede kræfter og har i dag ca. 350 betalende medlemmer.
Ideen til Det Maritime Hus tog sit udgangspunkt i de forladte lokaler fra
den tidligere sejlklub på havnen, et trist syn vi som borgere ønskede at
bibringe nyt liv.
Vi har i de forløbne år arbejdet for at gøre Norddjurs til at attraktivt og
aktivt miljø for både os som borgere, for vores gæster og ikke mindst for
dem der kunne tænkes at flytte hertil. Vi har især haft et skarpt blik på
midten af kommunen, der efter vores mening har et stort uudnyttet
potentiale og nogle helt unikke og storslåede naturområder.

Hvorfor skal vi have Det Maritime Hus?
Planen er at placere Det Maritime Hus på østmolen, ude på “Trekanten”.
Det benyttes nu kun af vinterbaderne og henligger ellers blot ubenyttet.
Med denne placering er der åbnet op for at der kan komme yderlige
aktiviteter og brugergrupper til, hen af vejen. Så vi tænker meget at de
faciliteter vi vil etablere - skal være fleksible og skalerbare og kunne
opfylde forskellige behov.
Vi har allerede nu en bred medlemsskare. Vi er et tilbud til det enkelte
medlem - til familier - til skoler - til efterskoler - til institutioner - til
feriegæsterne.
Men med den nye placering på “Trekanten” håber vi at andre grupper vil
benytte faciliteterne og vi arbejder på at det nye hus kan rumme sauna,
koldtvandsbad og større spabad, ud over alle de andre faciliteter som
toiletter, undervisningslokale, køkken faciliteter, osv. Og i samarbejde med
havnebestyrelse har vi snakket om at udvikle området til et
aktivitetsområde, med aktiviteter til børn og voksne i alle aldre.
Og så tænker vi også på sammenhængende oplevelser og tilbud langs
Norddjurs nordlige kyststrækning og det bagvedliggende landskab.
Det Maritime Hus er blot et step på vejen vi skal udvikle. Ganske som
Fjellerup Strandliv og Mosebrugscentret, og hvad deraf følger. Og vi
skulle gerne tage det første spadestik i 2024.

Med Venlig Hilsen
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