
Onsevig Havn – et øje til fremtiden



 Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der 
har fast plads i havnen. 

 Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, 
der bruger havnen på forskellig måde.
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Antal gæstesejlere

Opgaven

Reparere havnen og udføre tiltag 
som sikre en økonomi der sikre 
havnens fremtid.

Sikre at havnen kan klare de 
næste orkaner og stormfloder.

Gøre havnen attraktiv for 
fastliggere, daglige brugere og 
turister.







Prioritering:
1. Sten/beton
2. Anlæg
3. Forskønnelse



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole

Projekt Charterskibe, vi vil forsøge at få 
større sejlskibe ind til Onsevig, det 
maritime miljø.
- 1.600.000 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole

•Ny bølgeskærm Nordmole

Sikring mod Nordvest vind, højere 
for at beskytte kørebanen.
- 407.370 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole

•Omlægning af sten Nordmole

Nyt underlag, flere sten og bredere, 
mindre slid på bølgeskærm, under-
minering af kørebane skulle gerne 
være stoppet.
- 80.000 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole

•Vejudvidelse bag Slæbested

Bedre tilkørsel til slæbested, større 
trailerbåde kan søsættes, bedre 
badeforhold for børn
- 400.000 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested

•Nyt Slæbested

2 både kan søsættes ad gangen
Sikker udsætning af både – øget
indtjening til havnen.
Lollands breddeste og bedste
- 76.490 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested

•Nyt bolværk på siden af bedding

Nødvendig reparation, forskønnelse .
Inderhavnen kan nu uddybes uden 
underminering af beddingsanlæg.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding

•Ny Kaj – sydside af Nordmolen

Sikring af underminering af vej,
inderhavn kan nu uddybes, plads til 
børn og grillplads.
- 204.800 kr. (incl. kaj ved bedding)



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen

•Stensætning renoveret

Forskønnelse og sikring af 
underminering af vej.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret

•Planering af Havnearealet

Klargøring af areal for Parkeringsplads,
huse, grill plads, sheltere mv.
- 78.500 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet

•Renovering af mastekran

Nødvendig forskønnelse, kran er nu 
godkendt til 500 kg. Og vil blive 
godkendt hvert år.
- 30.000 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet
•Renovering af mastekran

•Ny mast til forfyr

Krav fra Farvandsvæsnet.
- Formanden og Troels Jørgensen



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet
•Renovering af mastekran
•Ny mast til forfyr

•Første lag astfalt

Nødvendighed for at gøre havnen 
Brugbar
- 200.000 kr



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet
•Renovering af mastekran
•Ny mast til forfyr
•Første lag astfalt

•Udvendig renovering af A-Hus
Klargøring til Onsevig Museum
- ca. 120.000 kr.



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet
•Renovering af mastekran
•Ny mast til forfyr
•Første lag astfalt
•Udvendig renovering af A-Hus

•Lukning af rende ved A-hus
Klargøring til stejleplads
- 7.500 kr



Hvad er lavet:
•Ny Vestmole
•Ny bølgeskærm Nordmole
•Omlægning af sten Nordmole
•Vejudvidelse bag Slæbested
•Nyt Slæbested
•Nyt bolværk på siden af bedding
•Ny Kaj – sydside af Nordmolen
•Stensætning renoveret
•Planering af Havnearealet
•Renovering af mastekran
•Ny mast til forfyr
•Første lag astfalt
•Udvendig renovering af A-Hus
•Lukning af rende ved A-hus

•Renovering af Bølgeskærm mod land
Fremtids sikring og forskønnelse



Hvad mangler:
• El på Havn
Alm. opdatering, forskønnelse 
og nødvendighed for at være 
Attraktiv.
Pris 170.000 kr.

Udføres af Installatør.



Nyt på Havnen – vinter/forår 2010



Hvad mangler:
• El på Havn
Alm. opdatering, forskønnelse 
og nødvendighed for at være 
Attraktiv.
Pris 170.000 kr.

Udføres af Installatør.



Hvad mangler:
• El på Havn

• Samlingshus/havnehus
Havnemateriel, kajakker, masteskur, 
kan bruges til div. Arrangementer.

Pris ca. 85-100.000 kr.

Hus udføres af tømre.

Lægning af betonfliser udføres af :
Kajakstativer udføres af:
Nedrivning af udstillingsskur udføres 
af:



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus

• Grillhus
Gode forhold for gæstesejlere og 
havnens brugere

Pris: ca. 55.000 kr.
Udføres af tømre
Planering , grill udføres af: 

Vi mangler godkendelse for opstilling

Grillplads og grillhus



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Sauna
Gode forhold for vinterbaderne

Budgetpris ca. 50.000 kr.

Beslutning om model indkøb opstilling
Udføres af :
Ordensregler udføres af:

Vi mangler godkendelse for opstillingSauna



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Sheltere
Overnatning for kajakfolket, 
lystfiskere mv.

Ilægning af bund udføres af tømre
Transport og opstilling på havn.
Planering af arealet + græs. Udføres 
af:

Vi mangler godkendelse for opstilling

Opstilling af sheltere



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus

• Petaungbaner
Gode forhold for gæstesejlere og 
havnens brugere

Pris: ca. 10.000 kr.
Planering udføres af Troels Jørgensen
Udførelse af rammer for banerne mv.:

2 Petaungbaner



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner

• Grillplads
Gode forhold for gæstesejlere og 
havnens brugere

Pris: ca. 20.000 kr.
Udføres af tømre



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads

• Afdækning af Container
Forskønnelse

Pris: ca. ? kr.
Udføres af tømre



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container

• Kajak & trailerhavn

Bedre og sikre forhold for brugere

Pris: ca. ? kr.
Flydebro udføres af Formanden
Broe(r) udføres af:



V
ej

To bådpladser 
fjernes

Kaj

Bedding

Beddingsvogn

Fjernes

Ny Skridsikker 
belægningNye lave broer

Beddingen vil være så bred at 
der kan være to biler ved siden 
af hinanden

Nyt anlæg



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn

• Beplantning

Forskønnelse
Pris: ca. 10.000 kr. + kommunen vil 
levere kompostjord.
Indkøb og beplantning udføres af:



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning

• Miljøstation

Forskønnelse + lovkrav
Pris: ca. 15.000 kr.
Træarbejde tømer
Lægning af Betonfliser udføres af:
Tønder, mv. udføres af: 

•Affaldssortering
-Skibsaffald
-Olie, kemikalier
-Malingsrester
-flasker



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning
• Miljøstation

• Blå flag

PR understøttelse af Onsevig 
Klimapark
Plakater mv. PDP
Søges : Blå flag ansvarlig



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning
• Miljøstation
• Blå flag

• Renovering af infotavle

Nødvendighed for blå flag mv.
Udføres af:



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning
• Miljøstation
• Blåt flag
• Renovering af infotavle

• Maling af bygninger

Forskønnelse
Udføres af:

Nye farver

Spær mv.: Hvid

Bygninger Blågrå

Sort tjære



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning
• Miljøstation
• Blåt flag
• Renovering af infotavle
• Maling af bygninger

• Renovering af stensætning 
mellem havn og land

Beskyttelse af anlæg
Udføres af murer pris ?



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning
• Miljøstation
• Blåt flag
• Renovering af infotavle
• Maling af bygninger
• Renovering af stensætning mellem havn og 

land

• Uddybning af Havn



Hvad mangler:
• El på Havn
• Samlingshus/havnehus
• Grillhus
• Petaungbaner
• Grillplads
• Afdækning af Container
• Kajak & trailerhavn
• Beplantning
• Miljøstation
• Blåt flag
• Renovering af infotavle
• Maling af bygninger
• Renovering af stensætning mellem havn og 

land
• Uddybning af Havn

• Dræning af ParkeringspladsVej

Kiosk
Hvem vil Grave ?



Opgaven:
Design af 1-3 forskellige 
løsningsforslag for ny badeforhold.

Deadline ultimo Februar.

Fundraising – Udførelse

Krav:
•Genbrug af gamle trapper
•Ingen betonplatform
•Skal kunne løftes væk forår/efterår
•Det bedste vi har set til dato.
•Ingen omrokering af sten eller         
ændring på bølgeskærm

Skal vi have en ponton liggende ude i vandet?



Opgaven:
Design af løsningsforslag for ny 
badeforhold.

Deadline ultimo Februar.

Fundraising – Udførelse

Krav.
•Genbrug af gamel trapper
•Sikkert for små børn

Bænkesæt



Dæklag
Nye striber/parkeringsbåse
Nye skilte



 Ny belægning på 
midterbroen

 Ny Millionærkaj (Sydmolen)

 Ny Jollehavn + en form for 
Bølgeskærm

 Nedrivning af alle bygninger 
og opførelse af multihus



 Presse
 Brochure
 Hjemmeside
 Turguider mv.
 Etc.








Med tilskud fra Dansk Sejlunion vil vi lave 
forsøg med at rense spulevand fra bedding

Alle må hjælpe til med at holde havnen ren

Ny affaldsstation

Regler om bundmaling skal overholdes

Vi vil have blåt Flag og vi vil for 
enhver pris undgå at skulle lægge 
uddybningsmateriale i depot igen.



Dato Aktivitet

23 Februar Generalforsamling i havnen

April (se opslag på havnen) Fælles båd udsætning

1 maj  kl 10.00 Standerhejsning Sejlklub

13 maj kl 10.00 Hornfiskekonkurrence

5 juni Invidelse af havnen

2-3 Oktober Syddansk mesterskab i fladfiskeri

Oktober ( se opslag på havnen) Fælles båd optagning

Hvem vil være med til at arrangere Invidelses festen?






