
 

  

BYFORUM
BORGER-
MØDE
REFERAT

Tid: mandag den 16. august 2021 kl. 16.00-19.00
Sted: STARK-bygningen, Bagvænget 12, 8400 Ebeltoft
Deltagere: 150 deltagere
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BAGGRUND
Ebeltoft by rummer helt særlige kvaliteter og potentialer, og med byudviklingsindsat-
sen Ebeltoft i Udvikling er der sat fokus på at styrke byens bylivskvalitet og fremme 
byens fysiske og mentale sammenhængskraft mellem Ebeltofts bymidte og byens 
kyst- og havnearealer. 

På Byforum kunne du høre seneste nyt fra Ebeltoft i Udviklings koordineringsgruppe 
og de syv frivillige projektgrupper: Posthusgruppen, Jernbanegadegruppen, Muse-
umsgruppen, Kyststigruppen og Fiskerihavns-gruppen samt de to tema-grupper, som 
arbejder med ’Bosætning’ og ’Det gode børne- og ungdomsliv’. Alle arbejder dedike-
ret på at skabe den bedst mulige udvikling af Ebeltoft. 
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 Program

16.00  Velkomst  v/ Borgmester Ole Bollesen

16.05  Dagens program  v/ Projektleder Jeppe Nørager

16.10  Visionen “Ebeltoft i Udvikling”  v/ Formand for udvalget for     
   plan, udvikling og kultur 
   Riber Hog Anthonsen

16.20  Præsentation af rapporten v/ Koordineringsgruppens  
“Ebeltoft i Udvikling   repræsentanter 
– sammenfatning og   Trine Højer og Hans Kiib 
anbefalinger 2020” 

16.45  Introduktion til arbejds- 
gruppernes arbejde:

 – Posthusgruppen v/ Gitte Marling

  – Jernbanegadegruppen v/ Kurt Sørensen

  – Kyststigruppen v/ Thorkild Hansen

  – Museumsgruppen v/ Karen Louise Juhl Christensen

  – Fiskerihavnsgruppen v/ Hans Kiib

  – Bosætningsgruppen v/ Camilla Rønde

 – Det gode børne- og ungdomsliv v/ Eva Klinting

17.15 Pause

17.30  Åbning af markedsplads   Besøg arbejdsgruppernes    
   projektboder 

18.15  Opsamling og feedback v/ Projektleder Jeppe Nørager 
fra arbejdsgrupperne

18.45  Afrunding: Hvad sker der nu?  v/  Formand for udvalget for 
plan, udvikling og kultur  
Riber Hog Anthonsen og  
projektleder Jeppe Nørager

19.00 Tak for i dag

DAGSORDEN JF. REFERAT
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Ad 4. 

PRÆSENTATION AF RAPPORTEN ”EBELTOFT I UDVIKLING 
– SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 2020”

• 7 grupper arbejder med en række tematikker, som skal bruges som generator 
 for udviklingen.
• Motivationen er at skabe en perlerække af byrum og maritime rum.
•	 To	centrale	tværgående	tema:	trafik	og	klimasikring.
• Der er afsat 1,5 mio. kr. til arbejdsgruppen vedr. klimasikring. Her arbejdes der 
 med konceptet ’Bølgen’ – en et koncept for bæredygtig byudvikling. Doneret 
 af Realdania. 

Koordineringsgruppens kommende opgaver:

• Anskaffe mere viden om tekniske muligheder vedr. integreret klimasikring og 
 byudvikling i havne-området.
• Opstilling af arkitektkonkurrence med input fra arbejdsgrupperne.
•	 Gennemførelse	af	arkitektkonkurrence	med	flere	teams.
• Helhedsplan for hele havneområdet.

Koordineringsgruppens anbefalinger til Ebeltoft i Udvikling:

1. YDERLIGERE ARBEJDE MED TVÆRGÅENDE TEMAER
• På tværs af arbejdsgrupperne og koordineringsgruppen skal der arbejdes  
 med tværgående temaer, herunder bl.a. klimatilpasning, børneliv, parkering,  
	 trafik	samt	kunst,	kultur	og	idræt.	
• Der er skal arbejdes aktivt med bæredygtighed og biodiversitet. Her har 
 arbejdsgrupperne et vigtigt ansvar for at varetage og tage aktiv part i 
 bæredygtighedsdebatten.
• Sæsontænkning skal tænkes på tværs af arbejdsgrupperne. Ebeltoft skal  
	 kunne	udvikle	sig	i	alle	sæsoner,	hvilket	kræver	fleksible	og	multifunktionelle	
 planløsninger. Fx kan nogle af de løsninger, der bruges om sommeren, 
 fx p-pladser, bruges til noget andet om vinteren. 
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2. EN HELHEDSPLAN EFTER ARKITEKTKONKURRENCEN

3. ARBEJDSGRUPPERNES VIDERE ARBEJDE
•	 Der	skal	arbejdes	med	trafikdæmpning	på	Strandvejen	og	sæsonparkering	på	
 Øster Allé.
• Rumskabelse og begrønning af Jernbanegade.
• Mulighed for badestrand og surferbro ved Posthusgrunden.
• Oplevelsesboks på Museumstorvet.

4. ORGANISERING OG RESSOURCER
• Der skal arbejdes for et øget tværfagligt engagement i den kommunale 
 organisation.
• Forsat fokus på inddragelse af ekspertise.
• Fokus på faglig understøttelse.
• Tydeliggørelse af arbejdsgruppernes centrale rolle i organisationsplanen.

5. KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
• Mulighed for egen hjemmeside, hvilket kan være med til at sikre løbende 
 formidling. Der er po-tentiale for at bruge kommunikationen til at øge 
 bosætningen i byen. 
• Sikre løbende dialog mellem arbejdsgrupperne, kommunen og mod 
 direktionen.

Ad 5. 

INTRODUKTION TIL ARBEJDSGRUPPERNES ARBEJDE

De 7 arbejdsgrupper præsenterede på korte oplæg deres igangværende arbejde og 
hvilke fremadrettede indsatser, de har arbejdet for. 

POSTHUSGRUPPEN V. GITTE MARLING
• Vandkunst, grøn park og grøn forbindelse skal være med til at styrke 
 forbindelsen til Maltfabrikken og generelt det kulturelle liv i bymidten
• Badestrand og badebro, der styrker forbindelsen fra bymidten til 
 havneområdet og overgangen over Ndr. Strandvej. Der henvises til 
 referenceprojektet havnebadet i Fåborg. 
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JENBANEGADEGRUPPEN V. KURT SØRENSEN
• Tavlen skal viskes ren – Jernbanegade skal anlægges på en ny måde, så den 
 kan bruges til nye formål og aktiviteter. Gaden skal ’byde velkommen’ til 
 turister, som kommer fra Fregatten og Glasmusset.
• Jernbanegade er et vigtigt knudepunkt, der forbinder sig ud til Adelgade,  
 hvor man kan komme vi-dere ud i byen.
•	 Potentiale	for	ny	parkeringsløsning,	flere	siddemuligheder.	Et	
 sammenhængende gadeforløb med udeservering og opholdspladser.

KYSTSTIGRUPPEN V. THORKILD HANSEN
• Kyststien er havnefrontens rygrad.
• Visionen er et atmosfærisk stiforløb, hvor man kan komme på afstand fra 
 bymidten og få fred og ro.
• Et nyt blåt frirum med udsigt og rekreative rum.
• Der skal arbejdes med klimatilpasning og havstigninger heraf deltagelse i 
 Realdania-projektet ’Det stigende havvand’.

MUSEUMSGRUPPEN V. KAREN LOUISE JUHL CHRISTENSEN
• ’Oplev håndværket’ – titel på projekt som er klar til at blive realiseret i 
 byrummet foran Glasmuseet i relation med Fregatten Jylland.
• Der er blevet afholdt workshop, faciliteret af formidlingsrådgiverne bag   
 Tirpitz. 
• Maritimt håndværk og glashåndværk i centrum i værket – Ebeltofts DNA.

FISKERIHAVNSGRUPPEN V. HANS KIIB
• Det overordnede hovedgreb: bevar balancen mellem interesserne i området – 
 foreninger, maritime erhverv.
•	 Biltrafikken	er	for	høj	–	denne	ønskes	nedsat.

BOSÆTNINGSGRUPPEN V. CAMILLA RØNDE
• Stiller spørgsmålet: hvordan forholder vi os til bosætning i fremtiden?
• Bosætning skal svarer på moderne og tilsvarende tendenser.
• Optaget af fællesskaber og sociale forhold.

DET GODE BØRN- OG UNGDOMSLIV V. EVA KLINTING
• Samler tiltag for børn og unge – tiltag som allerede eksisterer i Ebeltoft.
• Gruppen tænker temaet ud af byen. hvordan kan det samarbejde med andre 
 initiativer i landet og på tværs af landegrænser?
• Gruppen arbejder med unge i Ebeltoft og unge der kommer til Ebeltoft.

Ad 8. 

OPSAMLING OG FEEDBACK FRA ARBEJDSGRUPPERNE

I ca. 30 minutter var det muligt at besøge arbejdsgrupperne åbne projektboder 
under ’markedspladsen’. Her var det muligt for alle at høre nærmere om 
arbejdsgruppernes arbejde, komme med feedback hertil og til-melde sig 
arbejdsgruppen, hvis man havde lyst til at være med. Efter markedspladsen var der 
opsamling i plenum, hvor en repræsentant fra hver gruppe opridsede den indkomne 
feedback. 

Der blev generelt spurgt ind til:
• Hvad kan man som nyt gruppemedlem bidrage med?
• Hvor ofte mødes man, hvad kræver det? (tidsplan) 
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FEEDBACK TIL POSTHUSGRUPPEN:
• Vigtigt med siddepladser og steder, hvor det er muligt at slå sig ned med en 
 picnic.
• Posthusgrunden skal kunne rumme aktiviteter for både børn og voksne.
• Området skal byde op til ’spontanitet’ og det uformelle møde.
• Ift. fysiske afprøvninger er det vigtigt med et bredt perspektiv, hvor det ikke 
 kun er én bestemt målgruppe, der altid er i fokus. ’Breathe with me’ var en 
 kulturel prøvehandling, som har sat mange spændende idéer og muligheder i 
 gang efterfølgende. 
• Der er generelt opbakning til badestrand, badebro og strandbar.
• Klimahåndtering kan inkorporeres i arbejdet med anlægning af en badestrand, 
	 fx	kan	overskuds-regnvand	filtreres	gennem	sand	på	stranden.
• Posthusgrunden vil for meget: der er for mange aktiviteter i området. Det er 
 vigtigt at arbejde sammen med de andre grupper. Fx kan halvøen bruge  
 nogle af ideerne. Der opfordres til mere samarbejde mellem Kyststigruppen.

• Posthusguppen leder efter nye gruppemedlemmer, der kan 
 hjælpe med opførelsen af en strandbar.

FEEDBACK TIL JERNBANEGADEGRUPPEN:
• Det er vigtigt at arbejde videre med det fysiske ’hængsel’ til havnen.
• Der er positiv holdning til mere begrønning i Jernbanegade, men udsigten  
 skal bevares.
•	 Der	er	splittet	holdning	ift.	den	fremtidige	trafik	på	Jernbanegade.	Skal	der	
	 lukkes	for	den	gennem-løbende	trafik,	skal	den	bibeholdes	eller	er	der	
 mulighed for ensretning?
•	 Opmærksomhed	på	børn	og	sikkerhed:	der	skal	være	fokus	på	trafiksikkerhed	
 på Jernbanegade, særligt også skolebørn og skoleovergangen. Er der behov 
 for at indtænke en rundkørsel?

• Jernbanegruppen søger nye medlemmer, der har lyst til at præge 
 Jernbanegade.

FEEDBACK TIL KYSTSTIGRUPPEN:
• Områder, der inviterer børn og unge, skal være i fokus på halvøen.
• Der skal indarbejdes siddepladser langs stien samt mulighed for fx 
 udskænkningssted, isbod m.m.
• Mulighed for at tænke udstrækningen af kysstien endnu brede og strategisk  
 fx adgang til Femmøller.
• Naturen skal være et bærende element af kysstien. Opfordring til grønne, ikke 
	 foruddefinerede	ak-tiviteter.
• Der skal inkorporeres legeplads, evt. med blå karakter (vandgynger?)
• Generelt skal adgangen til vandet styrkes. 
• Der opfordres til at Kyststigruppen kommer med forslag til ny lokalplan for 
 byggefelt på halvøen. 

• Kysstigruppen søger nye medlemmer, der kommer med masser af energi. 
 Der søges ikke om specifikke fagligheder

FEEDBACK TIL MUSEUMSGRUPPEN:
• Generel positiv stemning omkring projektet ’Oplev håndværket’.
• Der opfordres til, at Museumsgruppen inviterer til workshops, hvor man kan 
 prøve håndværket (både børn og voksne). Værket skal invitere og man skal 
 have lyst til at opleve det.
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• Oplæg til at inddrage p-pladsen i projektet, der er også nogle som siger det 
 modsatte.
• Åbne molen mod fregatten samt adgangen til vandet.
• Flere samarbejder med andre institutioner.

• Museumsgruppen forventer at gå i gang med at søge fondsmidler til 
 projektet snarest. Gruppen lig-ger op til at projektet skal bygges i foråret – 
 mere annonceres i det nye år. De sørger nye gruppe-medlemmer, der har  
 lyst til at være med til at bygge.

FEEDBACK TIL FISKERIHAVNSGRUPPEN:
• Der er stor optimisme omkring arbejdet! Der er særlig opbakning til koncep 
 tet omkring torvehaller på Fiskerihavnen. 
• Området ved den gamle STARK-grund kan inddrages til kultur og andre for 
 mål.
•	 Hvis	der	kommer	flere	aktiviteter	og	boliger	området,	betyder	det	så	ikke		
	 også	flere	biler?	Der	skal	overvejes	afvikling	og	håndtering	af	bilmassen.			
 Kunne en løsning fx være parkering på egen grund for beboere, virksomheder  
 og foreninger?
• Kobling over strandvejen skal bearbejdes – adgangsforhold skal løses.

• Fiskerihavnsgruppen er stor, men det betyder ikke, at nye medlemmer ikke 
 er velkomne. Der er mulighed for at oprette undergrupper. Ca. 1 møde pr. 
 måned med forskellige emner på dagsordenen.

FEEDBACK TIL BOSÆTNINGSGRUPPEN:
• Der er stor opbakning til gruppens arbejde.
• Der skal være forsat fokus på sociale forhold fx hvordan vi sikre at byen er 
 tilgængelig for enlige forsørgere?
• Fremadrettet arbejde med generationsfællesskaber.
• Arbejdsgruppens arbejde skal understøtte nye boformer.
• Fokus på sårbare unge, der kan have gavn af fællesskaber.

•  Bosætningsgruppen ønsker større aldersmæssigrepræsentation fx opfodres  
 der til nye gruppe-medlemmer, der repræsenterer børnefamilierne. Husk  
 fremadrettet at workshops og borgermøder skal ligges i tidsrum, hvor fami 
 lierne også kan deltage.

FEEDBACK TIL BØRNE- OG UNGEGRUPPEN:
• Hvorfor er der ikke børn og unge med til mødet i dag? (30 og derunder!)
• Unge skal involveres!
•	 Aktiviteter	FOR	unge:	børnehøjskole,	filmefterskole,	aktiviteter	i	
 ungdomsskolen, kulturskolen
• Aktiviteter som unge SELV arrangere: hvordan kan det arrangeres?
• Unge kan lide frihed – gemme sig hemmelige steder, mulighed for fest – men 
 de voksne skal være inde over?
• Legepladser til børn

• Børne- og ungegruppen er åbne for mange flere gruppemedlemmer. 
 Gruppen afholder møde på postkontoret 2 gange årligt, her kan man aftale 
 hvad der skal arbejdes videre med i undergrupperne.
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Ad 9. 

AFRUNDING: HVAD SKER DER NU?

• Der er ansat en projektleder for Ebeltoft i Udvikling, Jeppe Nørager, som 
 organisatorisk er forankret i Syddjurs Kommune. 
• Kommunikation skal skærpes: der skal skabes en bedre platform, hvor man  
 kan tage del i arbejdet. Formidlingen skal understøtte dette.
• Der skal igangsættes prøvehandlinger på baggrund af arbejdsgruppernes 
 arbejde. Her skal der søges fondsmidler til projekterne.

MULIGHED FOR AT STILLE SPØRGSMÅL: 
Spørgsmål: Hvordan bliver projektet afsluttet? Er det en stor helhedsplan, som skal 
sammenslutte hele projektet? 

Svar: Kyststrategien og klimahåndtering er en overordnet plan, som arbejder 
på tværs af mange områder. Projektet forsætter ud i fremtiden, derfor er der ikke en 
slutdato for Ebeltoft i Udvikling. Vi skal sørge for at fejre projekterne undervejs. 

Spørgsmål: Hvor ligger beslutningskraften i EiU? Der skal tages en række 
beslutninger, for at kunne komme videre med afprøvninger. Fx skal Jernbanegade 
evt. lukkes.

Svar: Koordineringsgruppe hjælpe med opfølgning efter Byforum. Der skal arbejdes 
videre med det konkrete og realiserbare, fx en samlet strategisk plan, organisering, 
arkitektkonkurrencer etc. Der skal arbejdes videre med mulighedsstudier og evt. 
arkitektkonkurrence.

PLANCHE FRA AFRUNDING

Side 19Version 1.0


