
Dagsorden til 1. styregruppemøde, mandag den 2. marts 2020 kl. 08.30 hos Møns Bank 
 
 
Hermed indkaldelse til 1. styregruppemøde med nedenstående dagsorden. 
 
 
Deltagere: 

Borgmester Mikael Smed 
                          Udviklingsdirektør Jan Michelsen 
                          Direktør Geocenter Møn Nils Natorp 
                          Initiativgruppen Hans K. Olsen 
                          Direktør VISM Martin HH Bender (Afbud) 
                          Formand KFSG Christina H. Jensen 
                          Henrik Nielsen, repræsentant for Østmøn 
                          Direktør Vordingborg Erhverv Susanne K. Sørensen 
                          Forretningsudvikler Vordingborg Erhverv Thorsten Gregersen 
  
 
Dagsorden: 
                          Opsummering af kommissoriet, herunder formål (Susanne) 
 

Susanne redegjorde for formålet med hvidbogen, og der var enighed om, at det 
overordnede formål med hvidbogen er at sikre, at der sker en overordnet 
koordinering af interesser omkring Klintholm Havn, specifikt indenfor kategorierne: 
Erhverv, fiskeri, servicehavn, turisme og bosætning. 
 
Endvidere blev det besluttet, at medlemmer af styregruppen, herunder ad hoc 
medlemmer, skal vælges ud fra kompetencer som er relevante for projektets 
gennemførelse.  

 
Kort status på Vattenfalls byggeri samt plan for installation af Havvindmølleparken 
(Thorsten) 

                            
Den gamle auktionshal ”Fiskernes Fællessalg” på Klintholm Havn er nu revet ned, og der 
mangler blot den sidste oprydning efter dette. Det er forventet, at opførelse af den nye 
servicebygning påbegyndes i umiddelbar forlængelse af dette arbejde. Servicebygningen er 
planlagt til at stå klar til august 2020. Thorsten har løbende været i kontakt med 
entreprenøren der skal opføre bygningen, og indtil videre, er der etableret kontakt til lokal 
vognmand og murer. 
 
I løbet af sommeren, vil Vattenfalls underleverandører påbegynde at forberede havbunden til 
vindmølleinstallationen, således der både er mulighed for at installere kablerne i havbunden, 
og der er ryddet for forstyrrende elementer på havbunden. Installation af fundamenter vil 
starte i efteråret, så de 72 vindmøller skal altså installeres på ca. ét år, da de skal være i drift 
inden udgangen af 2021. 
 
 

  



                          Kort status på andre aktører på Klintholm Havn (Jan M.) 
  

Det forventes, at der kan underskrives kontrakt med en anden serviceoperatør i indeværende 
uge. Kontraktmaterialet har været gennemarbejdet gennem en længere periode, og alle 
detailforhold burde være afklaret.  
Der skal opføres administrationsbygning i forlængelse af den gamle beddinghal. De første tre 
fiskerhuse skal nedrives, og som kompensation herfor, sammenbygges de bageste tre 
fiskerhuse, så der bliver same areal under tag. 
 
Forventningen er, at operatøren vil ansætte 3-5 lokale medarbejdere til opgaver i og omkring 
servicebygningen. Herudover vil løbende servicering af operatørens medarbejdere og udstyr, 
herunder drift af nyopført hotel, betyde 5-10 lokale arbejdspladser. 
 

  
                          Orientering om tilbud fra Hasløv & Kjærsgaard samt SLA Arkitekter 
  
                          Gennemgang af projektplan jfr. tilbud fra Hasløv & Kjærsgaard 
 

Afklare hvilke interessenter der skal inddrages og formen herfor. Herunder fastsætte datoer 
for arrangementer/møder 

  
                          Drøfte krav til løbende afrapportering til styregruppen 
 
     Tids og procesplan 
  

Der blev orienteret om, at der var indhentet overslag på opgaven fra Hasløv & Kjærgaard 
samt SLA Arkitekter. Sidstnævnte har takket nej til opgaven, idet den ligger for langt fra deres 
kernekompetencer.  
 
Baseret på Hasløv & Kjærgsgaards referenceliste og dokumenterede resultater, blev de valgt 
til at forestå opgaven. 
Der var endvidere enighed om at følge den af Hasløv & Kjærgaard foreslåede overordnede 
plan for projektet. Det var væsentligt, at arbejdet igangsættes hurtigt, og der holdes god 
fremdrift i projektet, så den overordnede tidsplan i kommissoriet kan følges.  

  
                          Eventuelt 
 

Vattenfall planlægger at afholde møde på Klintholm Havn i marts. Det overvejes, om vi skal 
koble vores møde på det, når der alligevel er samlet folk. 

 
 


