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       Forventninger til Visionsgruppe arbejede

  
Uden drøm ingen vision, uden plan ingen forandring... vi falder i 

Formål med strategien ... siden sidst:

Formulere en strategi og planlægge efter resourcerplanlægge efter resourcer

Overordnet:
Finde synergier mellem naturens naturlige forandring, 
   skabelse af biodiversitet og vores fremtidige levemål

Etablere sammenhæng mellem 
vores lille samfund og turistiske muligheder 



  

 

   Tilgængeliggørelse
af hav/vand             

     - Udlejning/aktiviter:
- Kajaker 
- SUP,surf/joller mm.       

   
     - Samarbejde/Aktiviteter 
        på Agernæs hav (?)

Grøn ”omstilling”        
       i Aa    
        - Biodiversitetsprojekter

- Solceller
- Ladestation

 - Udlejning af el-cykler/
   løbehjul

Overnatning/Møde 
steder
Etablere samarbejde 
mellem:
- Campingplads
- Aa Strand
- Fishing Lodge
- Gl. Brydegård
- B&B /                  
  AirBnB

Natur 
Oplevelser
     - Etablering af sti 
       system omkring Aa
      - tilgang til Vielandshøj
      - Klimasikring af 
         kystområdet

Vision 2030 er bygget på 4 søjler



  

Hvad er der sket siden sidst...

Workshop-Møde i ”Aktivitetsgruppe Vision 2030” i Oktober 2020

1 Online Møde + nogle bilaterlale Møde (telefonsamtaler + møder og 
gåture omkring Aa og på Feddet eller i haven...COVID-19 situationsafhængig...)

2 ansøgninger:
Energi Fyn Almene Fond 30. Januar 2021: forbedring af Aa slæbested

- - - - - - afvist  - - - - - -

Friluftsrådet ”Flere ud i naturen” Program 2021 Ansøgning:
 ”Flere ud påFlere ud på  vandet i Aakrog Bugt”    vandet i Aakrog Bugt”     
  --> kræver egenfinansering +++ Kajakprojekt ++++++ Kajakprojekt +++

++++++ afventer svar ++++++



  

Tilgængeliggørelse af hav og vand:
Udlejnging af udstyr til at dyrke vand sport

Kajakprojekt ”Aa Strand Kajak”Kajakprojekt ”Aa Strand Kajak”
START 1. Juni ----> 15. Juni 2021

Annoncering & Booking via Visit Assens: 
Oplevelser --> Outdoor-Vandaktiviteter 
https://www.visitassens.dk/assens/oplevelser/oplevelser/outdoor-vandaktiviteter-paa-vestfyn

Udlejningskontakt: kajak@weprog.com

Coming 
Soon...
Coming 
Soon... Booking via x-sailing.dk --> Kajak

https://www.x-sailing.dk/kajak

6 kajakker til 7-8 mennesker:
Red-Red-orangeorange-Series: (-Series: (til alle + til alle + øvede)øvede)
1 x Point65 Mercury Modular (double & single)

2 x Tahe Marin  (red) 
Blue-Series (til alle)Blue-Series (til alle)
2 x single Kaitts (blå-hvid)
1 x double Kaitts (blå-hvid)

https://www.visitassens.dk/assens/oplevelser/oplevelser/outdoor-vandaktiviteter-paa-vestfyn


  

Tourist/Natur oplevelser:  Etablering af et sti system 
samt dokumentation og fremstilling af info på internettet

Aa krog bugt sti 1
- 8km

Aa krog bugt sti 4
- 2km

Aa krog bugt sti 3
- 5km

Udstående projekter...Udstående projekter...



  

Natur oplevelser:  
Kystsikring vedr. klimaændringer 

Vandstands styrings system sikkrer:

● Vand løber ALTID ud, aldrig ind

● Badning i næromret er sikker

● ---> Ansøgning til VELUX Foundation
        skete den 28.08.2020....

+++ vi afventer resultatet i øjeblik +++

Udstående projekter...Udstående projekter...



  

Interesserede søges til projekterne...

 hav & 
vand

Møde
steder

Natur 
& klima

grønne 
”om-
stilling” 
 i Aa     
    

* KONTAKT: Corinna: corm@gmx.net
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