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Baggrund & Vision

Vores vision er at skabe en unik og moderne aktivitets- og 
formidlingskultur ved og på Præstø Fjord med foreningslivet som 

katalysator. Vi vil skabe en ny fortælling om Præstø Fjord, der inspirerer 
til et aktivt liv i, på og ved vandet, ved at samle foreningslivet om klassiske 
og moderne idræts- og friluftsaktiviteter til glæde for børn, unge, voksne og 

ældre i nærområdet. 

Foreningsfællesskab

Præstø Kajak & Padle Klub

Præstø Vinterbadeklub

Præstø Sport



MÅLSÆTNING

Kvalitative 
• Etablere stærkt foreningsfællesskab

• Gennem øget aktivitet i, ved og på vandet 
skabe udgangspunkt for fællesskab, 
bevægelse og læring

• Inspirere til nytænkende foreningsliv i 
kyst- og havnebyer

• Skabe grobund for nye erhvervsdrivende 
med udgangspunkt i idræt og friluftsliv ved 
kysten

Kvantitative
• Vækste 100 medlemmer

• Tiltrække 2 nye foreninger til fællesskabet

• Igangsætte 3 nye idræts- og 
friluftsaktiviteter

• 4 samarbejdsaftaler

• 150 børn & unge

• 500 borgere deltager i events



ØKONOMI

Faciliteter – permanente & mobile

• Mandskabsvogne 260.000 kr.

• Bålhytte 155.000 kr.

• Flydende shelter 30.000 kr.

• Vildmarksbad 30.000 kr.

• Containere 41.000 kr.

• I alt 516.000 kr.



ØKONOMI

Baner

• Kajakpolo 50.000 kr.

• Havsvømning 10.000 kr.

• Streetbasket 12.000 kr.

• I alt 72.000 kr.



ØKONOMI

Rekvisitter

• 10 SUP boards 70.000 kr.

• Våddragter, pagajer, hjelme, 

spraydeck mm. 35.000 kr.

• Materiale til læring 10.000 kr.

• I alt 115.000 kr.



ØKONOMI

Aktiviteter

• Åben skole 50.000 kr.

• Uddannelse 50.000 kr.

• Events 100.000 kr.

• Konsulentbistand 50.000 kr.

• I alt 115.000 kr.



TIDSPLAN

Det skal vi nå inden 2020
• Løbende indvielse af  faciliteter

• 2 store events

• Åben skole samarbejde

• Uddannelser

• Flere små events

• Løbende kommunikation



Kaffepause & Netværk



ORGANISERING

S
ty

re
g
ru

p
p

e

Koordinering 
(Frederik)

Indkøb (Nikolaj)

Faciliteter & Baner 
(Janus/Sam)

Rekvisitter & 
Aktiviteter (Bente) 

Kommunikation 
(Jens)

Intern

Ekstern

Økonomi (Ole)

Events (?)

Åben skole

Events
Uddannelser 

(Frederik)



KOMMUNIKATION

FØLGE OS

• www.4720.nu

• Facebookside Aktivt liv ved fjorden

• Instagram: #Aktivtlivvedfjorden

http://www.4720.nu/
https://www.facebook.com/aktivtlivvedfjorden/


BLIV EN DEL AF 

FÆLLESSKABET

• Som forening

• Som frivillig i en gruppe


