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carsten@buus.me
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Best. medlem
Best. medlem
Projektkoordinator
Eventmanager

28945070

Dagsorden:

Kære Dykkerklubber
Tak for jeres bidrag med synspunkter til Den Blå Ramblas engagement i udviklingen af dykkerrevet ved nordmolen
Aarhus Havn.
Begge høringssvar indeholdt bl.a. kritiske synspunkter til de oplevelser og aktiviteter den foreslåede udformning af
dykkerrevet i fase1 (pilotprojektet) vil kunne give. Derfor har Den Blå Rambla besluttet IKKE at bidrage økonomisk til
fase1 af udviklingen af dykkerrevet. De øvrige samarbejdspartnere og initiativtagere med interesse i dykkerrevet
arbejder dog fortsat på, at initiere dette indledende projekt (fase1).
Den Blå Rambla arbejder for at dykkerklubberne i Aarhus Kommune får indflydelse på dykkerevets udformning i
fase2, som forventes igangsat forår 2015.
Derfor inviteres hermed til møde for dykkerklubberne tirsdag d. 11. nov. kl. 17.00-18.30 (invitation nedenfor) hvor
følgende spørgsmål skal vendes:
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-

Hvilke aktiviteter ser dykkerklubberne foregå på dykkerrevet?
Hvilke aktiviteter ønsker hver dykkerklub at bidrage med, hvis det besluttes at investere i udviklingen af
dykkerrevet?
Hvilken udformning af dykkerrevet (fase2)?
Hvem har lyst til at være med i arbejdsgruppen, som skal komme med forslag til udformning på vegne af
Dykkerklubberne i Den Blå Rambla?

Se vedhæftede for information om de øvrige foreningsmøder samt initiativkataloget fra første møderunde.
Ønsker du blot at få mere information om Den Blå Rambla, er du også meget velkommen.

Forud for mødet bedes I overveje:
1. Aktiviteter/events i 2015
2. Jeres deltagelse i Rambla-festivalen lørdag d. 29. august 2015 (NB: Dato flyttet)
Rambla-festivalen er en dag i vandsportens tegn, hvor vi inviterer alle borgere til aktiviteter
og oplevelser på, i og ved vandet sammen med jer.
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Referat
Referent: MS (og SR)
Intro ved Bent Hviid: Hvad er Den Blå Rambla? Filmen vises
Dykkerklubberne fik hver især mulighed for at give feedback på behovet for 3 mulige facilitetsinitiativer: 1)
udvikling af oplevelsen på dykkerrevet, 2) udvikling af trappe/nedgang til vandet, 3) undervandsplatform til
dykkertræning og –instruktion
Der var generelt stor opbakning og interesse fra alle fremmødte dykkerklubber.
KVAK:
Der skal være en god fællestrappe, der også kan bruges om vinteren. Den må gerne stikke længere ned. Skal kunne
håndtere dykkere, der er på vej op og på vej ned.
Der skal være en mulighed for at hejse dykkerflag på molen. (bakkes op af flere)
Nordmolen har trukket dykkerne fra Marselisborg ned til Nordmolen. Derved spares 120 kr. på parkering pr. bil pr.
gang. Desuden ligger Nordmolen bedre ift. foreningernes faciliteter.
Kan og vil ikke konkurrere med butikkerne ift. at uddanne dykkere.
Status quo i medlemstal – nogen melder sig ind, andre melder sig ud.
Pt. er det nemt at komme til ved Nordmolen. Frygter at der i fremtiden bliver forringende vilkår mht. nem adgang,
parkering m.m.
Der er interesse for en platform under vandet til uddannelse af dykkere. Dykkerne trykker ikke mere end ca. 5 kg.
Ønsker sig en ferskvandsslange til at skylle udstyr efter dyk
Påpeger at mange dykker selvstændigt – uden klub.
Biodyk:
Kører kurser og forsøger at få flere medlemmer
Målrettter sig universitetsstuderende
Laver primært videregående dykkeruddannelser (efter Open Water-niveau)
Laver genopfriskningskurser.
Alle 3 facilitetstiltag er relevante for Biodyk.
Påpeger at trappen skal være der hele året. Nordmolen er et sted, der er til at komme til om vinteren.
Forsøger at få en ungdomsafdeling op at stå gennem mund til mund metode.
Foreslår sejlbådenes vinterplads som løsning på parkering (om sommeren).
Aquaquick:
Ønsker at trappen skal flyttes – kan konflikte med kommende Sejlsportscenters placering.
Skal det være en permanent trappe, skal langsigtet parkering, adgang m.m. sikres.
Området bruges fordi der er læ og stille vand langs molen.
Juggernaut:
Ønsker en opslagstavle til at informere: Hvad betyder dykkerflaget? Hvad gør hvis jeg gerne vil lære at dykke?
Forudser udfordring med parkering. Det skal sikres.
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Drømmer om 2 trapper.
Har biolog som medlem, der har foreslået at revet retænkes så der optimeres vilkår for dyreliv.

Møde planlagt til d. 2. dec. kl. 17.00 hos KVAK. Dagsorden for mødet er at komme med et bud på den praktiske
udformning af faciliteter på Nordmolen Aarhus ø:
1) Udvikling af oplevelsen på dykkerrevet – hvad er interessant, praktisk muligt og IKKE MINDST muligt at få
tilladelse til at anlægge?
2) Trappe/nedgang til vandet: en permanent løsning for både dykkere og OW-svømmere – hvordan skal den se
ud og hvilket materiale? Hvor langt skal den gå under vand?
3) Undervandsplatform – materiale, størrelse, dybde under vand?
4) Den Blå Rambla kan IKKE drifte (sørge for vedligehold) af faciliteterne – har I forslag til løsning af dette?
5) Udpege to repræsentanter for dykkerklubberne, som kan bringe jeres bud videre i processen. Vælg gerne to
repræsentanter fra hver sin klub.

Aktiviteter og events:
Foreningerne opfordres til at byde ind på Aktiv Sommerferie. Den Blå Rambla støtter vandsporten i programmet. Der
søges på Aarhus Kommunes hjemmeside.
Havnerengøring: Fælles dag for alle foreninger omkring havnen, hvor havnen ryddes. Den Blå Rambla opfordrer alle
foreninger og borgere til at bidrage.
Intro til snorkel: Foreningerne skal byde ind, hvis de vil afvikle denne aktivitet – enten i fællesskab mellem flere
foreninger eller hver for sig.
Fastelavn holdes fortsat hver især rundt i klubberne, men tidspunkterne koordineres. Den Blå Rambla markedsfører
aktiviteten som ”kom-og-se - og hop og vær med, hvis du har lyst”
Divers night samles ved nordmolen og markedsføres, så det kan bakkes op af selvstændige dykkere og evt. betragtes
af byens borgere
Nytårsdyk er en udpræget foreningstradition og holdes uden for Den Blå Rambla.

Alle foreninger opfordres til at kontakte Marc og udvikle aktiviteter sammen med Den Blå Rambla.
Foreninger fortæller at de vil drøfte muligheder til det kommende møde og vende tilbage
Den Blå Rambla tilbyder i forbindelse med aktiviteter:
Sparring på ide-, koncept- og aktivitetsudvikling
Formidling af kontakt til foreninger og evt. andre relevante samarbejdspartnere
Koordination mellem foreninger og aktiviteter
Kommunikation/markedsføring på Den Blå Ramblas platforme
Mulighed for økonomisk støtte
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