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Indledning
På Kegnæs har vi det egentligt godt og vi er glade og stolte af at bo her. Vi har det hele alle
rammer er tæt på de bedste i landet. Vi har en pragtfuld natur, fantastisk historie, et absolut godt
sammenhold, men der er også plads til at, man ikke behøver at deltage i sammenholdet. Der er
kreativitet, mange arrangementer og gode velfungerende foreninger. Men som alle andre steder
er der altid plads til forandringer og forbedringer. Derfor blev der indkaldt til det første Ø-gruppe
møde hvor der var et fælles ønske om at vække Ø-gruppen til live igen og derefter indkaldt til det
store idemøde.
Den nye bestyrelse i Ø-gruppen har kun været i gang siden oktober 2015, og derfor er denne
udviklingsplan stadig under udarbejdelse.

Historie
Kegnæs er en halvø mellem fjorden Hørup Hav og Flensborg Fjord sydøst for Sønderborg.
Kegnæs var indtil 1970 en selvstændig kommune, hvorefter den blev indlemmet i Sydals
Kommune og fra 2007 blev den en del af den nye Sønderborg Kommune.
Kegnæs er 17 kvadratkilometer (8 km. lang og op til 3 km. bred) og har ca. 600 indbyggere.
Den lavt beliggende frugtbare morænehalvø med enkelte mindre skove, er forbundet med det
sydlige Als via landtangen Drejet.
Kegnæs er overvejende præget af større landbrug og små husgrupperinger. Kun Sønderby,
Vesterby og Østerby kan betegnes som landsbyer.
I Sten og Broncealderen var Kegnæs tæt befolket, men i de næste 1500 år har det formodentlig
været et ubeboet skovdistrikt.
Ved parkeringspladsen for enden af landtangen i nærheden af Kegnæs Fyr ligger voldanlægget
“Kegborg” fra den tidlige Middelalder. Det blev bygget til forsvar mod Venderne og har været
omgivet af volde og dobbelte grave, af hvilke der endnu ses tydelige spor.
I 16. århundrede blev skovene på grund af intensiv svineavl delvis ødelagt I begyndelsen af det
17. århundrede besluttede Hertug Hans den yngre af Sønderborg, at halvøens skovarealer delvis
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skulle ryddes for at give plads til landbrug og beboelse. De første beboere bestod af folk som var
blevet tvangsflyttet fordi de skyldte hertugen penge.
I 1667 kom halvøen under Kongehuset og senere under den første hertug af Augustenborg,
Ernst Günther (1609-89), sønnesøn af hertug Hans den Yngre af Sønderborg (1545-1622).
Det første fyr på Kegnæs bygget i 1845 og bestod af et tårn sammenbygget med
fyrmesterboligen. 1864 blev fyret i forbindelse med tabet af Sønderjylland overtaget af de tyske
myndigheder.

Analyse
Kegnæs kæmper som andre udkantsområder med at få nye borgere og bibeholde en positiv
udvikling. Det er desværre blevet svære at få husene solgt og få nye borgere til området.
Derfor skal vores område markedsføres bedre og mere positivt. Der er selvfølgelig ikke kun
tænkt på at få nye borgere, men også på hvordan Kegnæs kan forbedres for de mennesker som
allerede er bosiddende her. Og bevare det antal turister som allerede besøger Kegnæs hvert år.
Derfor blev der indkaldt til borgermøde 26. maj 2015 her blev deltagerne spurgt, hvad de var
stolte af på Kegnæs.
Hvad er du stolt af?
o
o
o
o
o
o

Fyrtårn
Natur
Sammenhold / hjælpsomhed
Kreativitet
Fugleliv
Traditioner

Næste spørgsmål lød:
Hvad trænger til at blive ”strammet op” her og nu?
o
o
o
o
o
o
o
o

Kegnæs fyr
Velkomstgruppe
Forbedring af veje
Cykelsti Skovby til Sønderby
Området ved Spejderhytten
Natur
Energi
Markedsføring
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Hvad kan gøres bedre på lang sigt? Hvad er udfordringen?
o
o

Erhverv
Kapitalfondsgruppe

o

Forsamlingshus / Sportsplads

Vision
En vision er en drøm om fremtiden. Hvor vil vi gerne hen på Kegnæs i år 2020 På baggrund af
borgernes ønsker er visionen:

Kegnæs, attraktiv og gæstfri at bo og gæste hvor Naturen er tilgængelig og i
balance
Strategi
Strategien beskriver, hvad der skal til for at nå visionen.
Organisation
Ø-gruppen er organiseret med
 En generalforsamling
 En bestyrelse og følgende arbejdsgrupper:
 Kegnæs fyr
 Spejderhyttens udenomsareal
 Natur og energi
 Markedsføring

Ø-gruppens bestyrelsens opgaver er:
o Talerør til kommunen
o Koordinering af arbejdsgruppernes arbejde
o Velkomstgruppe, byde nye borgere velkommen ??Er det ikke markedsføringsgruppens
Opgave??
o Sørge for forbedringer af vejene
o Cykelsti Skovby til Sønderby
o Dele bus
o Oprydning Strande, med hjælp fra Nyttejobs
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Arbejdsgrupperne er nedsat for at arbejde videre med følgende opgaver i
forhold til handlingsplanen:
1. Kegnæs Fyr
o Kegnæs overtage fra kommunen
o Udstillinger
o Cafe f.eks med frivillige, Kaffe automat
o Turistbureau, tag selv
o Cykeloplader til Elcykler
o Cykelturisme ture + picnic
o Velkommen + på gensyn skilte + blomsterkummer
o Muligheder for vielser/ bryllup i Fyrmesterboligen

2. Udenomsareal ved Spejderhytten
o Oprydning i skov af nyttejobber og senior ordning
o Forhindringsbane / ”legeplads” i naturen
o Cykelbane i skoven
o Shelter
o Inkluder spejder + store spejderlejr 2017
3. Natur og Energi
o Fugletårne ved Hartsø + Vasemose
o Gangstier
o Trampestier - spor i landskabet
o Udsigtspladser
o Borde + bænke
o Badebroer
o Selvforsynende: tækkerør / pil / poppel / tang
o Energilaug
4. Markedsføring
o Hjemmeside: infoland - Webmaster
o Foldere
o Cykelkort
o Stikort
o Rent vand
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Handling
Handlingsplanen er under udarbejdelse.
På baggrund af ovennævnte ønsker, igangsættes nedenstående projekter:
1. Ø-gruppe
1.1: Velkomstgruppe
Tovholder: Ø-gruppen i samarbejde med Kommune markedsføringsgruppen. Der skal lave div.
Velkomstfoldere og en lille gave til nye borgere.
Tidsplan: 1 år
1.2: Forbedring af veje
Beskrivelse: Hvor er der brug for forbedringer
Tidsplan: 1 år
1.3: Cykelsti Skovby - Sønderby
Igangsættes 2016
1.4: Delebus
Er der behov og hvordan fungere det i praksis. Samarbejde med andre Landsbylaug i Sydals
1.5: Oprydning Strande, med hjælp fra Nyttejobs
Generel forårs rengøring forår 2016

2. Kegnæs Fyr og Fyrmesterbolig
Er det muligt at finde samarbejde med kommunen
Der skal undersøges om det er muligt at Kegnæs selv kan være medbestemmende over brugen
af fyret og fyrmesterboligen.
Ø-gruppe laver møde med kommune og arbejdsgruppen udarbejder aktivitetsoplæg.

3. Udenomsareal ved Spejderhytten
3.1:Oprydning i skoven.
Undersøge om det er muligt at få hjælp til oprydning i skoven fra f.eks. Nyttejobs eller andre
kommunale.
Start forår 2016
3.2: Forhindringsbane i skoven
Finde ud af hvad der er af lovkrav til dette. Kan det evt. være med hjælp fra spejderne fra den
store spejderlejr 2017
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3.3: Shelter
Må vi opsætte sheltere, Ø-gruppen undersøger.
Fonde skal søges til at finansere evt. Friluftsrådet. I samarbejde med natur og energi gruppen
findes ønskede steder til sheltere.

5: Markedsføring
5.1: Infoland hjemmeside
Ny side skal laves og nyt domæne købes, november 2015

Afslutning
Ø-gruppen vil gerne takke alle forslag og idéer til, hvordan Kegnæs fortsat kan være et levende
samfund i udvikling. Lad os hjælpe hinanden med at omsætte ord til handlinger.
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