Case: Lillebæltværftet
Administrationen besøgte i september 2017 Lillebæltværftet i Middelfart med henblik på at lære
af de erfaringer, som der er gjort for at sikre liv og økonomisk drift af et nedlagt værft.
Det gamle værft, som i sit udgangspunkt er en anelse større end værftet i Dragør, lukkede i 1997.
Året efter overtog Foreningen Lillebæltværftet hele området. Denne blev stiftet af de lokale
museer og af det lokale smakkelaug, som i fællesskab påtog opgaven med at bringe området ind i
en ny æra. Siden er foreningen ”Lillebæltværftets Venner” også kommet til.
Foreningen påtog sig samarbejde med Middelfart Kommune at skaffe den fornødne fundraising til
at renovere området, og ved hjælp af primært fondsfinansiering og lokale pengeinstitutter
lykkedes det at få hele området løftet. Det har hele vejen igennem været de frivillige og
foreningerne, der har været de ansvarlige i udviklingsprocessen.
Området drives i dag fortsat som værft, men alt løses af frivillige. Det vil sige, at ældre
bådebyggere er involveret i at holde deres håndværk ved lige og lære fra sig, og at ejere af
primært historiske skibe kan henvende sig på værftet og få gennemført reparationer. Der bygges
også små smakker – joller – efter historiske forbilleder, og alt dette er med til at sikre værftet en
vis indtægt til driften.
I sommersæsonen råder Venneforeningen over værftet, og i dette regi gennemføres koncerter,
foredrag, højskoleaktiviteter og kulturarrangementer i det hele taget. Der er ligeledes mulighed
for at leje lokaler til konferencer og lignende. Også indtægten herfra bidrager til driften.
Takket være et samarbejde med det lokale museum er der også udstillinger og formidling knyttet
til værftet, og daginstitutioner, ungdomsskoler og lignende besøger jævnligt værftet med henblik
på læring.
Der opleves liv på værftet ugen rundt, og værftet er takket være den store frivillige indsats
løbende blevet udvidet og forbedret. Værftet udgør ikke nogen driftsbelastning for Middelfart
Kommune.
Ved besøget stod tre ting meget klare:
 Overdragelsen af ansvaret til de frivillige har været essentielt for at sikre forankring og
ejerskab
 Fastholdelsen af den maritime arv har været med til at skabe et åbent, attraktivt og
autentisk havnemiljø
 Ideen om at supplere fondsfinansiering med to ben, nemlig koncert/kulturdrift og
værtsdrift sikrer et stabilt indtjeningsgrundlag.

