
 
Nyhedsbrev d. 9. maj 2014 –  
Kyststien ved Hov. Arbejdsplan 10. maj. 
  

Partnerskabet bag Kyststien ved Hov holdt d. 8. maj møde, hvor hovedformålet var 

den kommende frivilligdag d. 10. maj, samt planlægning af indvielsen på 

grundlovsdag. 

Mødet blev indledt med en kort beretning om løst og fast i partnerskabet, hvorefter 

tovholderne Bendt og Christian berettede om arbejdet bag kulisserne de seneste 

måneder. Status på myndighedsbehandlingen er, at næsten alle tilladelser er i hus. 

Den eneste tilladelse, som ikke kan tages i brug endnu, er landzonetilladelsen til 

grillhytten ved Hølken. Denne har klagefrist d. 21. maj, og hvis der ikke indkommer 

klager, kan tilladelsen tages i brug d. 22. maj. Dette burde være tids nok, til at 

håndværkerne kan nå at færdiggøre grillhytten til grundlovsdag. Stenkastningen og 

anlæggelsen af den kørefaste sti ved Hov har opstart i starten af næste uge. 

Dernæst gik snakken om den frivillige arbejdsdag, hvor det nedenstående program 

er fremkommet. Det blev aftalt, at der ikke bliver arbejdsdag om søndagen. Hvis vi 

ikke bliver færdige, vil deltagere fra arbejdsdagen på en efterfølgende 

hverdagsaften kunne udføre de resterende opgaver, eller videregive deres viden til 

andre frivillige. Dette koordineres efter arbejdsdagens afslutning. 

 

Program for lørdag d. 10. maj: 

Kl. 09.00 Vi mødes ved centrallageret på p-pladsen ved Egmont Højskolen. Der vil 

være kaffe/te og rundstykker. 

Kl. 09.30 Inddeling i arbejdshold og arbejdet indledes. 

Kl. 12:45 Frokost på Egmont Højskolen. 

Kl. 13:30 Vi arbejder videre. 

Kl. 15:30 Kaffe og kage ved Hov Maritime Efterskole. 

 

Arbejdsopgaver inden selve arbejdsdagen, og de ansvarlige: 



 

 

Kaffe og te – Morten Dam, Egmont Højskolen 

Rundstykker, pålæg og service – Dorthe Wissendorff, Hov Fællesforum 

Kaffe og kage til om eftermiddag – Peter Gordon, Hov Maritime Efterskole 

Øl og sodavand – Christian Kristensen, Odder Kommune 

Frokost – Egmont Højskolen 

Ladvogn og traktor – Egmont Højskolen 

Topnøglesæt – Egmont Højskolen og Bendt Nielsen 

Sorte affaldssække til oprydning – Bendt Nielsen 

 

Tilmeldte på nuværende tidspunkt: 

Jon Markfoged (formand for Fællesforum) + 2 mænd 

Mikael Vesterlund 

Tove Nielsen og mand 

Dorte W. 

Bendt Nielsen 

Christian K + 1 

Ole Sørensen 

Jørgen Hasselbalch 

Bente Hougaard 

I alt (indtil videre): 13 mand. 

 

Hvad skal de frivillige medbringe? 

Følgende ting kan de frivillige med fordel medbringe i det omfang det er muligt. 

Skovle/spader 

Arbejdshandsker 

Trillebøre 

Kloakrenser 

 



 

 

 

Praktisk tøj (DMI lover nogenlunde tørt vejr, men der kan komme lidt regn om 

eftermiddagen) 

Arbejdsopgaver på lørdag: 

Udbringning af effekter fra centralt lager. Til denne opgave skal bruges 2 mand inkl. 

ladvogn og traktor. 

Nedgravning af 5 bord/bænke-sæt – instruks af Jette Nielsen og mand 

(Naturstyrelsen). Til denne opgave skal bruges 2 x 3 mand. 

Nedgravning af 6 A2-kortborde - instruks af Jette Nielsen og mand (Naturstyrelsen). 

Til denne opgave skal bruges 2 x 2 mand. 

Nedgravning af 30 ruteafmærkningspæle 

Nedgravning af 30 piktogrampæle 

Almindelig oprydning og renholdelse. 

Der udleveres kort, instrukser, materialer til alle frivillige. Opgavernes sværhedsgrad 

varierer, men der vil være rigelige udfoldelsesmuligheder til alle fremmødte. Så tag 

gerne din nabo elign. med. Vi skulle gerne op på 20 deltagere lørdag. 

 


