Mossø, 13. august 2008

Brainstorm om Vædebro onsdag 13. august kl. 17 på Vædebrovej 53.
17 personer – fra Olesbjerg, Vædebro og Alken mødte frem – og tre-fire havde meldt afbud.
Brainstorm (ideer – ikke konklusioner):
* Et lokalt bådelaug med joller, kanoer og kajakker mest oplagt at etablere ved renseanlægget, når det
bliver nedlagt om få år * Mere læ og dybere vand dér * Laug kan evt. begynde ved Vædebro og senere
flytte * Medlemmer kunne have nøgle til aflåst rum, turister hente nøgle ved købmanden * Bekymring for
kølnet interesse efter nogle år, og for gamle, uafhentede både som ved Knudhule * Nødvendigt med stram
organisering *
* Bålsteder med grill-mulighed. Gerne flerfunktionelt: Åben/grill/lukket. Fast-etablerede *Oplagt hvis Skov-og
Naturstyrelsen leverer træ *
* Trafikken er et problem * Trafikdæmp oplagt * Skildpadder som ved Boes en god idé – spiseligt for
landbrugsmaskiner? * Gerne hvide striber på kørebanen *
* Badebro – så man kan komme længere ud end algerne * ’Interessebro’ – til småbørn, der kan stå og kigge
ned * Handicap-rampe ned i vandet * Blåt Flag godt at arbejde hen imod *
* Shelters * Med græs på taget – oplagt ved Margueriterute * Bekymring fra naboer om larm * Oprensning af
strand og søbund * Mere sand ud på stranden *
* Borde og bænke i huset, så folk kan spise madpakker * Skal ikke kunne fjernes *
* Legeredskaber * Ikke tivoli * Robuste naturmaterialer – svingtov * Trædæk som ved Ry Højskoles areal ved
søen * Platforme oppe i træerne * Offentlige tømmerflåder * Hans Lyngsgaards Mini-trænings-pavillon *
* Kunst * Sten eller træ * Fru Foustads gamle sten-støtte – ’fallossymbolet’ *
* Vandhane – evt udendørs * Bruse-mulighed *
* Alken-arrangementer som St. Hansaften og fællesspisninger * Arrangementer kan ikke afskære andre fra
at være der * Delte meninger om at holde Alken byfest på stedet *
* Illerup Å ført tilbage til sit gamle løb * Sti-muligheder ud i Alken Enge *
Indvielse
Fredag 12. september – for de lokale * Borgmestertale * Lokal tale * Fisk i stedet for pølser * Alken-koret *
Folkemusik * Navnekonkurrence lanceres på alken.dk og navnet afsløres *
Grønt partnerskab
Udvalget under Alken Borger- og Aktivitetsforening fortsætter med at arbejde for et Grønt Partnerskab *
Både Vædebro og Renseanlægget er trin i en længere proces * Dover GF, skole og børnehus skal ind over *
Referent: Knud Abildtrup

