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1: status på de enkelte projektet 

a.       Historisk projekt 
b.       Velkommen til Sjællands Odde projekt 
c.       Søheltepladsen 
d.      Aktivitetshus 

2:  Brug af restbeløb fra historisk projekt 
3: Gruppens fremtid med evt. næste møde 
4: Nyt til Oddenportalen 
5: Eventuelt 
  
 

Referat 
1) Orientering fra arbejdsgrupperne 
Restbeløbene er udbetalt fra Kommunen, således at der skal aflægges regnskab for de forskellige projekter. Vi forventer at dette kan 
gøres senest ved udløb af indeværende kalenderår.   
 
Willemoesprojektet 
Projektet er afsluttet. De plakater der er trykt har været ophængt ved Odden sætter Sejl og Åbning af Auktionshallen. 
Plakaterne opbevares i Graverhuset ved Odden Kirke.   
 
Velkommen til Sjællands Odde  
Velkomstmasterne: 
Der afventes tidsplan fra entreprenør 
Oversigtskort over Havnebyen 
Kortet er klar til at sende til photoshop ændringer hos Fotograf Claus Starup – sendes slut januar, hvorefter den sendes til tryk. 
Velkomstfolderen: 
Der er udarbejdet en ”arbejdsbeskrivelse” til brug for evt. fremtidige brugere, og til inspiration for andre lokalområder – er sendt til 
Odsherreds Ildsjæle. Kopi til Rikke S. 
Hundeefterladenskaber 
Klistermærker fra Hold Danmark rent er indkøbt.  Projektet forventes igangsat i løbet af foråret.   
 
Søheltepladsen 
Projektet er 1/3 af vejen og forventer slut i juni 2018 - indvielse. Der søges yderligere midler. 
Kanonlavet er leveret, borde bænke sat op, træer plantet, skibet er sat op, banerne er sat af og etableres når vejret er til det. 
Der har været julebelysning i træerne i december.  Lovning på marksten fra lokale.  
Der er modtaget kr. 4.400 fra salg af Oddens historie.  
Turistbureauet har været forbi og se pladsen. De er meget begejstrede. 
    
 
Odden Aktivitetshus. 
Der er indsamlet kr. 268.000 til dato. Ejendomsmæglerne fra Lumsås og Nybolig i Vig – giver også støtte. 
Vedligeholdelsesplan er udarbejdet – med hjælp af arkitekten.  Ved fremvisning 11/1 møde 2 håndværkere fra hver faggruppe op for at 
se. Den 23/1 kigges der på de indsendte tilbud.  Der undersøges mulighed for søgning af puljemidler.  
 
2) Det vedtages at restbeløbet fra Willemoesprojektet overføres til Aktivitetshuset. 
 
3) Næste møde aftalt til mandag den 28/5, kl. 19:00.  
 
4) Nyt til Oddenportalen – mødereferat lægges på.  Aktion JR efter godkendelse af deltagerne 
 
5 - Evt) 
Christian sørger for at Jette for et antal Odden klistermærker til indlæggelse i Velkomstmapperne.Og han forespørger om en opgørelse 
over det foreløbige klistermærkesalg (offentliggøres til Fællesrådets generalforsamling af Peter) 
 
Christian meddeler at bogsalget går godt.  
 
Søren fra TVeast – har været forbi Odden for at se på gravhøje, inspireret af Christians foredrag. 
Martin Kønig har kontaktet KEM og vil gerne skrive noget mere om Aktivitetshuset.  
 

 


