
Kære alle
Vores digitale kommuneplan har nu været rundt til de fleste fagudvalg og vi har efterfølgende haft møde 
med forskellige interessenter, så den nye kommuneplan begynder at tage form. Vi arbejder på et debatfo-
rum - så debatten kan følges af alle.
Husk udarbejdelsen  af den digitale kommuneplan kan følges på http://kerteminde.odeum.com.
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Første høring i marts
Forslaget bearbejdes igen politisk i februar og i marts har vi første høring. Vi vil gøre borgermøderne mere 
aktive, gerne med udgangspunkt i sunde oplevelser. Allerede nu har forskellige aktører meldt sig til at 
hjælpe med borgermøderne. Program for disse følger i næste nyhedsbrev.
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12.januar
Redaktionsmøde

Februar
Høringsmateriale sendes rundt til  

behandling i fagudvalg og efterfølgende ØK 
og Byråd 

Marts
Høringsfase

Debatforum på 
http://kerteminde.odeum.com

Borgermøde, arrangeret af f.eks. 
loklaråd

April
Indarbejdelse af kommentarer 
fra høringsfasen
Udarbejdelse af forslag til KP
Byrådseminar

Juli
Færdiggørelse af forslag

August-
September
Offentlig høring

Oktober
Behandling af 
indsigelser

November
Politisk vedtagelse

Juni
Politisk behandling 
af forslag

2009
April-juni Juli-september Oktober-december januarJanuar-martsSå

 la
n

g
t 

er
 v

i



 Nyhedsbrev 5- december 2008
Arrangementer på vej

I årets sidste nyhedsbrev vil vi kort beskrive nogle af de mange arrangementer som foregår 
i 2009. 
Vi går et aktivt år i møde
6. januar
Hvordan køber man ind?
Møde med bl.a cityforeningen i Kerteminde om detailhandelsanalysen. 
17.januar
Munkebostien indvies kl. 13.00
Alle er velkomne til at være med. Efter en kort velkomst ved Dalby Høj går vi til Lindøterminalen 
og langs kysten til Bols Bro, ialt en tur på ca 3,5 km.
Medio januar
Møde med havnens interessenter
Isværket åbnenede den 14. december, og var eventgruppens første fælles markedsføringsopgave
Plan og udviklings afdelingen er i gang med at søge penge til udsmykning af facaden på isværket.
En kommende jollehavn er også på vej - FiskeLAG`en har allerede sagt ja til den første ansøgning
24.februar 
Stynende popler, en vigtig del af Hindsholm
Møde i Viby om hvordan mange interessenter i fælleskab kan fastholde det karakteriske landskab.
23-24/4
Forskningens Døgn
Her arbejder den nyetablerede eventgruppe igen sammen om at markedsføre Kerteminde. Forsk-
ningens døgn er et national projekt, hvor er i et døgn er fokus på forskning. Fjord og Bælt har 
således gratis adgang for alle borgere i Kerteminde Kommune. 
1.oktober
Arkitekturens dag 
Vi håber at kunne gentage succen fra i år og igen udstille på Toldboden sammen Bevaringsfor-
eningen og øvrige samrbejdspartnere.
Første udkast til arkitekturpolitk kan ses på http://kerteminde.odeum.com
Se mere om arrangementerne på www.kerteminde.dk og www.visitkerteminde.dk

Rigtig glædelig jul og godt nytår


