Limfjordshuset
Struer
Et samarbejde mellem Struer Kajak Klub og Struer Roklub
støttet af Struer Kommune
INDGANGSPORTAL OG SAMLINGSPUNKT FOR NATUR
Projekt status: Total 12.701.000
2. halvår 2018 - Der intensiveres for at få lokale sponsorer til den sidste del af projektet
Aug. 2018 Struer Kommune bevilger 2,7 millioner så projektet kan realiseres.
Nov. 2017 SIF Struer Idrætsforening bevilger 5000 kr. til brug for PR.
Nov. 2017 Gamle Drenge Struer bevilger 10.000 kr.
Okt. 2017 LAG bevilger 450.000 kr.
Okt. 2017 Vi deltager i Open By Night.
Sep. 2017 Vi har en stand på havnen i forbindelse med Sejlskibstræf.
Sep. 2017 Intern Workshop, Event gruppe, og sponsor gruppe etableres.
Juni. 2017 Færch fonden bevilger 500.000 kr.
Apr. 2017 A.P.Møller fonden bevilger 5.000.000 kr.
Mar. 2017 Frilufts Rådet bevilger 150.000 kr.
Okt. 2016 Tilkendegivelser indsamles, til brug for ansøgninger.
Sep. 2016 Skitse projekt med budget ligger klar til at ansøgninger til fonde og lignende kan påbegyndes.
Aug. 2016 Workshop afholdes med deltagelse af andre foreninger, institutioner og organisationer i
Struer kommune, med det formål at få så mange input fra byen som muligt med i projektet.
Maj 2016 Arkitektfirmaet Transform hyres til at lave et visionært skitseprojekt.
Primus motor kobles på fundraising.
Forår 2017 Kommunen øger bevillingen til godt 2.000.000 + 500.000 kr. til offentlige toiletter
Nov. 2015 Struer kommune bevilger 750.000 kr. til at komme videre på.
2015
Første tegningsudkast og analyse af plads behov – opmåling af både og eksisterende bygning.
Struer kommune har bevilget
50.000 kr. til dette arbejde.
Sent 2014 Ideen til et fælles projekt mellem Struer Kajakklub og Struer Roklub fødes, inspireret af udspil
fra Struer kommune.

OG VANDSPORTS OPLEVELSER VED LIMFJORDEN

Læs mere på
Www.limfjordshuset-struer.dk

LIMFJORDSHUSET STRUER
SAMLINGSPUNKT FOR NATUR- OG VANDSPORTSOPLEVELSER VED LIMFJORDEN
PROJEKTETS FORMÅL
Med LIMFJORDSHUSET STRUER ønsker Struer Roklub og Struer Kajakklub at skabe et nyt og attraktivt
foreningshus, der kan være et lokalt samlingspunkt for natur- og vandsportsoplevelser ved Limfjorden.
Huset vil være det naturlige besøgssted for vandsportsentusiaster og naturinteresserede borgere og vil
have Limfjorden som omdrejningspunkt for aktiviteter ved, på og i vandet.
Det overordnede formål med LIMFJORDSHUSET STRUER er at skabe et attraktivt helårshus med udgangspunkt i ro- og kajakaktiviteter. Struer Roklub og Struer Kajakklub ønsker at give medlemmer og borgere i
alle aldre lettere adgang til naturoplevelser ved Limfjorden og at kunne dyrke ro- og kajakaktiviteter i
gode og trygge omgivelser.
Danmark er et land omgivet af hav og danskerne har et stærkt tilknytningsforhold til havet, som er en stor
del af vores historie. Det vil vi gerne holde fast i og det ønsker vi at gøre blandt andet ved at tilbyde gode
og attraktive rammer for alt fra leg og undervisning ved havet til sejlsport, svømning, roning, surfing mv.
Initiativtagerne til dette projekt håber, at LIMFJORDSHUSET STRUER kan være med til at sikre at
fremtidens generationer vil forsætte med at værdsætte havet og fjorden og de muligheder det giver for
sport, rekreation, sundhed og gode naturoplevelser.

LIMFJORDSHUSET STRUER – EN KORT BESKRIVELSE
LIMFJORDSHUSET STRUER tager udgangspunkt i stedet, hvor Struer Roklub og Struer Kajakklub’s fælles
klubhus i dag ligger, lige ud til den del af Limfjorden, som lokale borgere kalder ”Lagunen”. Placeringen på
nordsiden af dæmningen har potentiale til at skabe forbindelse fra Struer by, langs dæmningen med det
nye stiforløb ud mod Bremdal Strand. LIMFJORDSHUSET STRUER bliver en destination på dette stræk, og
huset vil markere sig stærkt og smukt ned til fjorden. Placeringen er afgørende, da det er et område, som i
forvejen tiltrækker mange aktive borgere. LIMFJORDSHUSET STRUER har en høj arkitektoniske værdi og
de mange muligheder for spontane aktiviteter ved vandet gør LIMFJORDSHUSET STRUER til en attraktion i
sig selv. Projektet bygger på lokalt ejerskab og understøtter den lokale identitet, som i Struer tager
udgangspunkt i nærheden til Limfjorden.
Det nye hus vil udover at være klubhus for Struer Roklub og Struer Kajakklub invitere andre borgere og
besøgende indenfor og byde på nye fællesskaber med udgangspunkt i vandsport og naturoplevelser ved
fjorden. Kerneaktiviteterne i LIMFJORSHUSET STRUER vil være ro- og kajakaktiviteter for både
medlemmer og besøgende. Herudover vil LIMFJORSHUSET STRUER tilbyde og rumme et væld af aktivitetsmuligheder fx:
Vinterbadning og sauna
Motionsaktiviteter som styrketræning, ergometerroning og rospinning
Bådbyggeaktiviteter
Skoletjeneste og undervisning for skole- og gymnasieklasser
Vandsportskurser og aktiviteter fx dykning og stand-up paddling
Vandreture langs fjorden

Mulighed for sejlads og at lægge til ved flydebro
Openwater swimming i baner ud for kysten
Krabbefiskeri fra flydebroen
Mulighed at nyde medbragt mad og at slappe af
med udsigt over fjorden.

Støt projektet hvordan ?
Man kan indbetalle bidrag på konto 7608 1716607
Eller på MobilePay 43113

Kontakt Poul Nielsen 51708713

Bygningen vil udover opbevaring af
Robåde, Padleboards og Kajakker,
også have almindelige klubrums
faciliteter, omklædning, motionsrum og sauna for klubbernes
ca. 200 medlemmer.

