
     Rantzausminde, 12. maj 2020 

 

 

 

Anlægspuljen til lokalområdet. 

 
Med henvisning til ovennævnte, tillader Rantzausminde Bådelaug sig hermed at søge om at komme i betragtning til 
at modtage støtte til følgende projekter ved Rantzausminde Havn. 

 
 
Projekt 1. 
 
Halvtag med sider på grillpladsen for at skabe læ og beskyttelse mod regn. 
 
Den bærende konstruktion foreslås udført i trykimprægneret træ, hvor stolper mv., samt sidebeklædning ca 1 m høj, 
herefter males i grøn farve på samme måde som pavillonen, der blev opsat sidste år. 
På bageste langside monteres en bænk i fuld længde og der opsættes 3 borde/bænkesæt. 
Taget, som alene er et skråtag med hældning ind mod bevoksningen bag grillpladsen beklædes med tagpap, og der 
lægges cementfliser som bund. 
Konstruktionens mål andrager ca. 10 m længde, 2,5 m dybde og ikke højere, end at den ikke overstiger bevoksningen 
nord om grillpladsen efter den er justeret til 1,5 m målt fra græsplænens niveau, således at den ikke er synlig fra 
græsplænen, ca 2,5 m. 
I forbindelse med placering graves ca 1 - 1,5 m af skråningen ved bevoksningen, således at der bevares som stort et 
areal foran halvtaget som muligt. 
 
Da både pavillon, de to bænke foran denne samt grillpladsen er populære mål for både havnens brugere og kioskens 
gæster forventes dette projekt at bidrage til øget besøg i området. 
De samlede omkostninger er 135000,00kr 
Der søges om 100.000 kr. som skal anvendes til ovenstående projekt. 
Der forventes ikke direkte driftsudgifter, men et mindre vedligehold i form af maling mv., må forventes med nogle 
års mellemrum.  
 
Projektet må gerne iværksættes indenfor 1 år. 
 
Rantzausminde Bådelaug står bag projektet. 
Kontaktperson er formand for Rantzausminde Bådelaug, Frede West. Tlf: 2084 1165. 
 
 

 

Projekt 2. 
 
Legeplads anlægges på arealet bag kiosk og fra grillplads, ca 20 m mod trappen til havnen. 
 
Legepladsen tænkes anlagt i en maritim stil med legeredskaber med bl.a net og lignende.  
Af hensyn til områdets udseende, forventes ikke høje arrangementer, ligesom farvevalg skal passe til omgivelserne. 
Legepladsen forventes at indgå som en sammenhæng med påtænkte arrangementer, som af havnen anlægges tæt 
på og i vandet ud for kiosken, hvor børn også kan lege med krabbefiskeri mv. 



 

Størrelsen antages at andrage op til 20 x 8 m (forbehold for krav om m2 og antal legeredskaber) og ses gerne 
værende i forlængelse af grillpladsen, således at der er visuel kontakt mellem børn og forældre.  
En eventuel niveausænkning i et eller andet omfang kunne være en ide. Vurderes, når/hvis projektet planlægges. 
Beplantning på op til 1,5 m mod græsplænen, for at give læ og afgrænse pladsens område ønskes. 
 
Der ses ingen legeplads ved havnen, hvorfor et anlæg vil være til glæde for havnens brugere, gæster og områdets 
børn. 
De samlede omkostninger er 510000,00 
Der søges om 410.000 kr til projektet. 
Der må forventes driftsudgifter til vedligehold og eventuelle reparationer, da en offentlig tilgængelig legeplads 
formodes underlagt krav og regler og årlig inspektion.   
Udgiftsniveau må være sammenligneligt med andre legepladser. 
 
Projektet må gerne iværksættes indenfor 1 år. 
 
Rantzausminde Bådelaug står bag projektet. 
Kontaktperson er formand for Rantzausminde Bådelaug, Frede West. Tlf: 2084 1165. 

Der Søges om i alt 510000,00kr 

Skal ses som er samlet projekt 

 

 

 

Rød: Projekt 1 
Blå: Projekt 2 
Grøn: Ny beplantning 
Forbehold for placering og størrelse. 
 
 

 



 

 

Projekt 1: 

 

 

Projekt 2: 

 

 

 

 

Pavillon: 
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