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1.  Efterspørgslen og potentialet for fx faciliteter til op-
bevaring af  kajakker og surfskole og sejlads af  forskel-
lig art

2. Muligheder og rammerne for at realisering af  min-
dre anlægningsarbejder ved stranden som fx. tidssva-
rende toiletfaciliteter ved Malle Strand og/eller lave ka-
jak-halvtage ved fjorden.

I samarbejde med lokale virksomheder og universitets-
studerende undersøge mulighederne for udvikling og 
etablering af  et lavenergi varmtvandsbassin/jacuzzi/
fjordbad i tilknytning til Malle Strand.

Finde finansiering til en transportabel sauna, der fx ville 
kunne øge interessen for vinterbadning.

Afholde aktivitetsdage for surf  og kajak for at afdække 
interessen og potentialet i flere maritime aktiviteter.

Der har i borgermøde-rækken været talt meget om en 
eventuel lystbådehavn ud for Sennels. Vi har vurderet, 
at en eventuel realisering af  den idé vil ligge længere 
ude i fremtiden end den femårige periode, som planen 
her dækker. Vi anbefaler derfor, at indsatsen vedrøren-
de havn i  strategiperioden går på, at Borger- & Udvik-
lingsforeningen undersøger de planmæssige, juridiske, 
økonomiske  og tidsmæssige rammer for en eventuel 
realisering af  et sådan projekt. 

Effekter:
Øge kendskabet til de muligheder der er ved fjord og 
skov

Et større aktivitetsniveau ved fjorden både fælles og in-
dividuelt

Øget interesse for at udvikle nye, sundhedsfremmende 
aktiviteter som fx vinterbadning

Skabe mere fysisk aktivitet i naturen og derved under-
støtte at “Det skal være sundt at bo i Sennels for alle 
aldre”. 

Hvis det viser sig muligt med et varmtvandsbassin kan 
det blive et nyt samlingssted hele året for folk i Sennels. 
Samtidig er det noget Sennels vil blive kendt for. 














