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Formandens beretning

I 2015 har Den Gule Stald været ramme om mange forskelligartede aktiviteter.
Arrangementerne i Café Den Gule Stald har sammen med udstillingerne i
Kunstnetværket og aktiviteterne i Naturbasen stået for den største
publikumstilstrømning.
Især har de to årligt tilbagevendende arrangementer Folk-blues festivalen og Liv
på havnen tiltrukket mange gæster fra et stort opland – på trods af at vejret på
disse dage ikke var specielt venligt stemt. Det bør overvejes at lægge Liv på
havnen på et lidt senere tidspunkt (efter 15. Maj) idet der da er større motivation
for sejlerne til at deltage.
Café Den Gule Stald har således afholdt 10-12 arrangementer, herunder
loppemarked, og kunstnerne har lavet flere gode udstillinger.
Kalvehave Kompetencecenter har brugt Naturbasen 15-20 gange i løbet af
sæsonen fra januar til oktober 2015.
Kalvehave spejderne har brugt Naturbasen en del med 1 til 2 arrangementer om
måneden fra januar til oktober.
Gundeslevholm Idrætsefterskole, SFO Gåsetårnsskolen og Museum
Sydøstdanmark har også brugt Naturbasen.
Et par udlejninger til private er det også blevet til, men manglen på
køkkenfaciliteter begrænser mulighederne for udlejning til private.
Kalvehave og Møn Flygtningevenner er blevet tilknyttet foreningen og har i sidste
halvdel af 2015 afholdt ugentlige cafémøder for flygtninge. Museumslokalet har
desuden midlertidigt været anvendt til opbevaring og udlevering af indsamlede
genstande.

Foreningen har omsider – efter 1 års sagsbehandling – fået tilladelse fra
Kystdirektoratet til at etablere en sandstrand øst for stalden. Tilladelsen gælder i
to år, men det er ikke sandsynligt at vi kan rejse den fornødne kapital inden for
dette tidsrum. Tilladelsen er dog et stort skridt på vejen, idet vi har fået bevis for,
at der – selvom vi ligger i Natura 2000 område - kan gives en tilladelse uden at vi
skal gennem en meget dyr og omfattende VVM-redegørelse. Det giver os
mulighed for at søge fondsmidler til projektet.
Der har også været arbejdet med etablering af en ny handicapvenlig badebro,
men ressourserne til dette arbejde har ikke været tilstrækkelige til at vi kunne
skabe resultater til 2016-sæsonen. Men vi arbejder videre i 2016. En forbedring
af badeforholdene bør have høj prioritet, både af hensyn til lokalbefolkningen,
men også i høj grad for turister og gæstesejlere.
Museumslokalet er hjemsted for Naturbasen og har som nævnt også i en periode
været anvendt til opbevaring af indsamlede effekter til flygtningene. Lokalet har
dog kapacitet til mange flere aktiviteter – yoga og bordtennis er har f.eks. været
på tale. En forudsætning for en mere alsidig anvendelse af lokalet er imidlertid at
det store kortbord nedlægges. Det er derfor besluttet at opdele det i et antal
mindre, sammenklappelige borde. Dette vil blive udført i starten af 2016.
Der er opsat en skillevæg i lokalet, sådan at der er etableret et aflåseligt
depotrum.
Der er isat 5 nye, oplukkelige vinduer og gavl og vindskeder på høloft-delen er
malet
Formanden har som medlem af henholdsvis LKO og havnebestyrelsen arbejdet
for at fremme forståelsen for det nødvendige samarbejde mellem aktørerne på
havneområdet. Den reviderede lokale udviklingsplan LUP peger fortsat på
Kalvehave Havn som omdrejningspunkt for udviklingen i lokalområdet og
havnebestyrelsen er gået i gang med at udarbejde en samlet udviklingsplan for
havneområdet.
Det er desuden besluttet at arrangere en fælles, årlig havnedag hvor vi samler
alle kræfter og viser hvad Kalvehave havn kan byde på: Musik, kunst, natur og
især vand. I 2016 falder denne dag på den 18. Juni og planlægningen er i gang.
Vi vil fortsat undersøge muligheden for at ændre foreningens konstruktion, så
den åbner bredere op for enkeltpersoners medlemskab af foreningen.
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