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Nyt fra Netværksgruppen Agger 
 

Som nævnt i sidste Nyhedsbrev ville Netværksgruppen holde 

møde med fiskeriforeningens formand for at høre nærmere om 

status på havneprojektet, og om der er noget Netværksgruppen 

kan gøre, for at bakke op omkring projektet. 

Netværksgruppen har efterfølgende afholdt bestyrelsesmøde den 

9. oktober, med fokus på det glædelige i, at havneprojektet trods 

forsinkelser stadig er i fin proces. 

Fiskeriforeningen afgav en række konkrete meddelelser som 

gengives her til almindelig orientering: 

Oprensning som udføres af entreprenør Ivan Jakobsen: 
 Oprensning af hovedsejlrende er afsluttet 
 Agger Skibsværft v/Jan Møller er bestilt til at lave 

farvandsafmærkninger 
 Der pågår behandling i sag vedr. anmeldelse til 

Naturstyrelsen af påstået oprensning af havneområdet  
Spuns – Molehoveder udføres af Munck Haven og Anlæg 
(tidligere Mogens Pedersen Nyborg) 
 Slidlag udført og markeret uge 41 
 Efterspænding og overgang af asfalt/træbro 
 El-standere monteres af Vestervig El 
 Fendere er aftalt med Jan Møller og monteres senere 

Jollehavn: 
 Har stadig ikke modtaget officiel udmelding fra 

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Derfor har man endnu 
ikke kunnet starte en 4 ugers høring 

 Der mangler stadig tilbud pris på renovering af 2 broer, 
men det er i proces 

 Læmole vurderes 
Toiletbygning m.m. – Udføres af Hurup Murerfirma 
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 Ombygning af toiletbygning, tekøkken m.m. går i gang ca. 1. oktober, når der er stille i 
området. Arbejdet forventes at vare 1½-2 måneder. 

 Olie-kemikalieaffald flyttes til vestsiden, og her er der ikke krav om fastbelægning, når der 
er spildkasse i skab. 

 Agger Byg er underentreprenør. 
 
 
I forlængelsen af statusredegørelsen, drøftedes om Fiskeriforeningen og Netværksgruppen skulle 
udarbejde en plan for, hvorledes andre kunne bringes i spil til at støtte fiskeriforeningen, så flere 
ideer kan vokse ud af det fine fundament havneforbedringerne giver mulighed for. F.eks. ideer til 
støtte for roklubben, aktiviteter på de nærliggende havneområder etc. 
 
Netværksgruppen påtog sig at udarbejde et oplæg til en plan for involvering af andre relevante 
aktører, med henblik på, at disse kan medvirke med ideer, økonomiansøgninger etc. Dette med 
henblik på at få realiseret små og store aktivitetsplaner, som kan bygges ovenpå de ting, der er 
realiseret af havneprojektet. 
 
Netværksgruppen og fiskeriforeningen vil efter fælles drøftelser heraf vende tilbage med forslag til 
en inddragelse af andre. 
 
Netværksgruppen har siden sidste møde medvirket til fordeling af midler tildelt Agger By. Efter 
ansøgningsrunden og fordelingsrunden er afsluttet, er de 100.000 kr. som Folmer Nybo har 
doneret fordelt.  De endelige oplysninger om fordelingerne vil blive offentliggjort omkring 1. 
november 2014. 
Andre nyheder om f.eks. færdiggørelse af cykelstien på dæmningen kan følges på 
Netværksgruppens hjemmeside www.aggerby.dk. 
 
Med venlig hilsen på vegne af Netværksgruppen 
 

Susanne Spetzler, den 14. oktober 2014 


