
Referat fra styregruppemøde den 29. april 2020. 
  
Der var velkomst ved Susanne Kruse Sørensen, som kunne fortælle om, at der arbejdes med 
en uddannelsesinstitution og privat aktør for at finde mulighed for at etablere sikkerhedsuddannelse til 
operatørerne. Den fysiske placering kan blive Klintholm Havn og/eller Vordingborg Havn. 
  
Dan Hasløv orienterede om den afholdte interviewrunde. Der har været afholdt 23 interviews, som alle 
blev afholdt digitalt som følge af Coronakrisen. Interviews er gået godt, og der har været stor velvilje til at 
byde ind med konstruktive forslag. Ud af interviewene er der identificeret 10 hovedfokusområder, som 
fremgår af interviewrapporten. Rapporten sendes til de interviewede og offentliggøres på Vordingborg 
Erhvervs Hjemmeside. 
  
Ud fra de input som interviewene har givet, præsenterede Dan Hasløv forskellige mulige udviklingstanker 
for Klintholm Havn, så alle de identificerede ønsker i videst mulige omfang kunne tilgodeses. Der var 
enighed i styregruppen om, at de fremlagte forslag var interessante, og at der skulle arbejdes videre med 
dem. 
  
Der er planlagt borgermøde den 13. maj, som vil få karakter af workshop. Herudover vil der blive afholdt et 
mere traditionelt borgermøde senere på året, forhåbentlig inden sommerferien. 
  
På workshoppen vil de forskellige forslag blive præsenteret for de fremmødte, og der vil blive arbejdet 
videre med forslagene efter workshoppen. Det videre arbejde vil inddrage de input som kommer på 
workshoppen, så der igen bliver taget hensyn til input. 
  
Udfordringen med workshoppen er, at der ikke er klarhed over, hvorvidt der fortsat er forsamlingsforbud 
for mere en 10 personer. Det ligger imidlertid styregruppen meget på sinde, at workshoppen gennemføres. 
Derfor vil der blive fundet en løsning, hvor workshoppen kan foregå udendørs, og med forskellige 
præsentationer med god afstand. Workshoppen vil blive et arrangement, hvor der kræves tilmelding, så 
det kan kontrolleres, hvor mange der er tilmeldt på et givet tidspunkt. 
  
Arne Rahbek kunne berette om, at byggeriet af Vattenfalls servicebygningen gik planmæssigt. Forberedelse 
af installationsarbejdet af vindmøllerne er opstartet, havbunden er ved at blive pløjet, så sten og andre 
forhindringer bliver fjernet, så kabler og fundamenter kan installeres.  
  
Christina Jensen orienterede om Baltic Sea Suppliers (tidligere Kriegers Flak Service Group) havde haft lidt 
lavere aktivitet som følge af Coronakrisen. BSS har indtryk af, at mølleejere og hovedleverandørerne typisk 
valgte kendte underleverandører. Der vil blive arbejdet videre med den udfordring, så flest mulige af BSS 
medlemmerne kan komme i betragtning til opgaverne. BSS vil meget gerne have flere medlemmer. 
 


