Nyt fra Byens Blå Torv Jan. 2021
Milepæle i 2020
*Syddjurs Kommune har

ved det seneste
budgetforlæg i oktober
2020 givet Byens Blå Torv
en anlægsbevillig på 2
millioner.
* Realdanias ildsjæle

kampagne Underværker
har bevilliget 1 million
kroner til Byens Blå Torv i
november 2020. Se
beskrivelsen her: Byens
Blå Torv
(undervaerker.dk)

De første millioner er i hus!
I foråret 2020 og frem til sensommeren
arbejdede vi i Byens Blå Torv på at få
vores projekt indstillet og taget med i
betragtningerne til de kommunale
budgetforhandlinger. Den kommunale
anlægsbevilling på 2 millioner kroner,
som vi blev bevilliget i oktober måned
blev et afgørende startskud for vores
fundraising-proces, som vi var klar til at
gå i krig med.
I foråret 2020 etablerede vi samarbejde
med Malt-konsulenterne i Ebeltoft. Nina
Renée Knoblauch-Larsen og Peter
Sand har hjulpet os med udformningen

af vores fondsansøgninger og ”klædt
os på” til det arbejde der ligger foran
os i forhold til at få etableret god
indledende kontakt til udvalgte fonde.
Dette samarbejde har allerede båret
frugt: Vores første fondsansøgning gik til
Realdanias ildsjæle kampagne
”Underværker” og i november fik vi
bevilliget 1 million kroner. Vi er nu klar til
at kontakte de andre udvalgte fonde
og håber vi ved udgangen af 2021 er
kommet noget tættere målet, der
lyder på ca. 23 millioner.

Crowdfunding – vil du være med?
Peter Bennike bor i Knebelbro og er
tovholder på en arbejdsgruppe, som vil
sætte ind på at få skabt nogle
spændende aktiviteter og produkter,
som skal styrke bevidstheden og
fællesskabet omkring realiseringen af
Byens Blå Torv. Vi håber samtidig, at
denne indsats vil gøre det muligt for os
at blive medfinansierende, sammen
med fonde og Syddjurs Kommune. Har
du lyst til at deltage og bidrage med fx
en kreativ hånd, der kan tegne logo til
en smart trøje, eller kan du spille musik
og vil være med til at lave en
aktivitetsdag og havnefest, så tøv ikke

med at tage kontakt til Peter på:
pb@campo-grafisk.dk, 28968400

Nye i arbejdesgruppen:

I arbejdsgruppen siger vi velkommen til de nye medlemmer, der er kommet
med i løbet af 2020:
Søren Ibsen, Peter Bennike, Rasmus Eriksen fra søspejderne samt Inge Boie og
Christine Vistoft fra IF Mols med den nyoprettede havaktivitetsafdeling.

Nyt på havnen – Havaktiviteter

Surfklubben blev i sensommeren lagt sammen med kajakklubben under IF
Mols i en nyoprettet Havaktivitetsafdeling. Her tilbydes surfing, stand-uppaddel, havkajak, polokajak og havsvømning. Det blev fejret med en
vellykket aktivitetsdag på havnen, hvor man kunne prøve alle aktiviteterne. I
løbet af sommeren var der gang i de mange aktiviteter og selvom alle gør
deres bedste og får tingene til at fungere, så glæder alle sportsudøverne sig til
omklædningsrum, en bruser, mere plads til udstyr og grej, en varm sauna efter
en forårskold tur på havet og ikke mindst til at kunne sætte sig ind i en lækker
sejlerstue med udsigt over havet og havnen.
Laurits Klaudi Sørensen på 21 år er formand for den nye afdeling, som du kan
læse mere om her: Om

Havaktiviteter – I.F. Mols
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Claus Peter Olesen: distriktsleder Molsskolen
Rasmus Eriksen, formand for søspejderne 1.Mols Sø
Søren Ibsen, vinterbader, medlem af havaktivitetsafdelingen
Inge Boie, kasserer i IF Mols
Christine Vistoft, formand for IF Mols, medlem af havaktivitetsafdelingen
Peter Bennike: borger i Knebelbro

Kontakt:
Har du lyst til at være med, eller har du nogle gode input, så kontakt os her:
Kontakt: Louise Juul, 40 76 37 46, mail@louise-juul.dk
Du kan læse mere om Byens Blå Torv på og finde flere kontaktoplysninger her:
Byens Blå Torv | Mols i Udvikling
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