Spørgeskema til brug for revision af strategiplan 2020.
Bestyrelsen i Grenaa Marina er i gang med at revidere strategiplan 2020 frem til 2030.
Bestyrelsen har brug for din menig og har brug for at få input, ideer, visioner og gerne
konkrete forslag fra alle havnens forskellige interessenter.
På den baggrund har vi udarbejdet dette spørgeskema, og vi håber du vil svare på et eller flere
af spørgsmålene eller komme med input og forslag. Dette spørgeskema ligger også på vores
hjemmesiden www.grenaamarina.dk. Du er også velkommen til at lægge din besvarelse i vores
postkasse.
Har du lyst til at deltage så skriv til os senest 1/7 2019 og besvar de spørgsmål, du finder
relevant.
SPØRGSMÅL.
1. Hvor ser du Grenaa Lystbådehavn om 10 år?
2. I strategiplan 2020 er visionen ”Grenaa Marina, Østjyllands foretrukne med visioner,
atmosfære samt alsidige oplevelser med plads til alle”.
Målet er, at Grenaa Marina skal være blandt de bedste i Danmark.
Er du enig i den vision?
3. Skal vi arbejde på at udvide havnen ud i havet med det formål at skabe plads til udvikling
med bådpladser, vinteropbevaring, boliger, parkering, butikker m.m.?
4. Hvad synes du, der bør ske på havnen?
a) Skal vi have husbåde i havnen?
b) Skal det være obligatorisk med bådstativer inden år 2024?
c) Skal der være mere liv på havnen?
d) Skal der være flere butikker på havnen?
e) Skal vi markedsføre os som en grøn havn? FN´s verdensmål.
f) Skal havnen være mere turistvenlig, og skal vi gøre mere for at få flere gæstesejlere?
g) Synes du, at serviceniveauet er i orden. Eller har du forslag til forbedringer?
h) Hvad synes du om vedligeholdelsesstandarden på havnen, og er der plads til
forbedringer?
5. Har du et bud på, hvordan vi øger indtægterne på havnen?
6. Har du et bud på, hvordan vi skaber mere liv på havnen, og ikke mindst i vinterhalvåret?
7. Er du tilfreds med havnens faciliteter?
8. Skal vi arbejde på at finde en vinteropbevaringsplads til bådene?
9. Hvad synes du, vi skal bruge vinteropbevaringspladsen til, hvis bådene kommer væk?
10. Hvad synes du om parkeringsforholdene?
11. Hvad synes du om informationsniveauet? Hjemmesiden? Info på havnen og Wi-Fi?
12. Her er plads til dig, hvor du kan skrive lige, hvad du har lyst til. Er der ikke nok plads så brug
bagsiden?
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