Ansøgning fra Naturpuljen..

Foreningen Lund Havn fremsender hermed ansøgning om penge fra den netop vedtagne Naturpulje i
Stevns Kommune.
Lund Havn er en særlig perle på det sydlige Stevns som er værd at bevare, havnen som i generationer har
været et lille fiskermiljø, er i dag et åndehul, hvor en del mindre både og joller holder til.
Havnebestyrelsen har succes med at arrangerer forskellige events på havnen, bla. Lystfiskekonkurrencer og
familiedage.
Herudover er havnen en attraktion for Ravjegt fugletræk og bare som besøgs mål for en pickniktur.
Havnen kræver en del vedligehold, idet den naturligvis er udsat for vind og vejr, og herudover er tilsanding
af havnen et tilbagevendende problem, og er meget omkostnings tungt, for en lille havn uden store
muligheder for indtægtsgivende virksomhed.
Havnens bestyrelse har rette henvendelse til Lund by,s øvrige foreninger for i fællesskab at se på om Lund
Havn kunne gennemgå en større renovering , med nye tiltag hvor turismen og tilgangen til byen kunne
styrkes på en grøn og naturlig måde.
Lund er en særlig by, særligt fordi byens havn er et naturligt mødested for byens borgere, bla. Kan nævnes
at der på havnens petanque bane hvert år spilles en turnering hvor 25-30 hold deltager henover
sommeren.
Lund By har også en helt særlig historie, idet byen var den sidste Landsby i Danmark hvor man flyttede
gårdene ud af byen, hvilket en lille matrikel i Byens nordlige udkant vidner om.
Ligeledes står der en minde sten på sammen matrikel som vidner om et søslag i 1812 , hvor 26 mand fra
Lund tilbageerobrede et skib fra den engelske flåde, en bedrift der fik Kongen til at tildele 6 borgere i byen
Dannebrogskorset.
I Lunds nordlige del skærer København- Berlin cykelruten i gennem byen og det anslås at 6000. cyklister
kører gennem byen hvert år , uden at blive formidlet om at via en afstikker på 400-500 meter kunne få en
særlig oplevelse.
For at samle alle disse fine historier op, og tilfører Havnen forskellige naturtiltag, ønsker Bestyrelsen at søge
fondsmidler.
Ansøgning om fondsmidler kræver en projektbeskrivelse, derfor har bestyrelses formanden været i kontakt
med en landskabsarkitekt i København som anslår at der skal bruges 60 timer på projektet a 680 kr. i timen
plus moms. hvilket indebærer.
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Lund Havn vil være i stand til at egenfinansierer op til 15.000 kr, derfor søger vi om 45000.kr. fra
naturpuljen.
Det er vores opfattelse at de kriterier der er lagt for at søge Naturpuljen ligger helt i tråd med dette projekt.
Vi møder gerne op på Stevns kommune og uddyber vores ansøgning, ligeledes står vi til rådighed, hvis PMF
ønsker at aflægge Lund Havn et besøg, så er vi gerne vært ved en kop kaffe i Lund Lystbådehus.

På Vegne af bestyrelsen for Lund Havn.

