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Gæsterne er vilde med outdoor-paradis
Halvandet år efter
åbningen af friluftsområdet ved Helnæs
Mølle er indehaverne Stig Nør
Larsen og Hanne
Plechinger gået i
gang med at opføre
yderligere fire luksuslejligheder med
panoramaudsigt.
Søren Plovgaard
sp@fynskemedier.dk

HELNÆS: - Det er gået over al
forventning. Vi har haft en
meget høj belægning, og vi
har også fået mange gode tilbagemeldinger fra vores gæster.
Sådan siger Hanne Plechinger, der sammen med sin
mand Stig Nør Larsen i april
sidste år kunne byde de første
gæster indenfor på det store
friluftsområde, som de havde
brugt tid, kræfter og penge på
at forvandle fra en noget
nedslidt grund til et moderne
outdoor-område med luksuriøse ferieboliger, kæmpetipi, spisesal og rustikt og
funktionelt køkken under
navnet Helnæs Mølle Outdoor & Ferieboliger.
Det var dengang, da coronapandemien stadig fyldte
meget i danskernes hverdag,
og parret var naturligvis
spændte på, hvordan andre
ville tage imod det - ikke
mindst fordi man fra starten
besluttede at lade al booking
gå gennem eget website
fremfor at indgå i et samarbejde med et eller flere af de
etablerede bookingselskaber.
- Hvis vi kan fortsætte på
samme måde, som vi er begyndt, skal vi bestemt ikke
klage, lyder det optimistisk
fra Hanne Plechinger.
De fire nye ferieboliger
med panoramaudsigt over
Helnæsbugten har stort set
været booket alle dage i maj,
juni, juli og august, og selv om
den traditionelle højsæson
nu er slut, er der stadig pæn
efterspørgsel på luksuslejlighederne.
- Vi oplever hele tiden, at vi
får nye gæster, der har fået
stedet anbefalet fra tidligere
gæster, forklarer Hanne Plechinger.
Men i turist- og oplevelsesbranchen er der aldrig tid til
at hvile på laurbærrene.
Helnæs Mølle Outdoor &
Ferieboliger er lige nu ved at
opføre yderligere to huse
med hver to lejligheder til at
supplere de fire lejligheder,
som stod færdige i foråret sidste år. Dermed fordobles ka-

Hanne Plechinger kan se tilbage på en god første sæson for Helnæs Mølle Outdoor & Ferieboliger. - Vi kan ikke klage, men vi kan heller ikke tillade os at hvile på laurbærrene, siger hun.
Foto: Søren Plovgaard

paciteten, så der fremover er
otte luksuslejligheder på
grunden.
De fire nye lejligheder forventes at stå klar til brug 1.
april næste år. Lejlighederne
får lokale navne som Flødebøtten, Bobakkerne, Kropstenen og Gøgeurt.
- Så har vi heller ikke tilladelse til at bygge flere huse på
grunden, siger Hanne Plechinger.

Møllen må vente
Stig Nør Larsen og Hanne Plechinger har stadig et hængeparti med den gamle hollandske mølle, der er opført i
1844 og har givet navn til ferie- og friluftsstedet midt på
halvøen Helnæs.
- Vi har simpelthen haft
for travlt til at gøre noget ved
selve møllen. Når vi skal ud at
søge fonde til istandsættelsen, har vi kun et skud i bussen, og derfor har vi valgt at
vente med restaureringen af
møllen, indtil vi kan gøre det
på én gang, siger Hanne Plechinger.
Hun ønsker ikke at sætte et
beløb på, hvor meget det vil
koste at sætte møllen i stand.
- Men det er en lang proces, og det kommer til at koste mange millioner. Møllen
er ikke fredet, men står som
et vigtigt vartegn for Helnæs.
Møllen har ikke haft vinger
på i snart 90 år, så det vil virke kunstigt, hvis vi nu be-

Helnæs Mølle Outdoor & Ferieboliger er gået i gang med at opføre yderligere fire luksuslejligheder, så man
fra næste sæson kan tilbyde gæsterne otte ferieboliger. Hanne Plechinger, der driver stedet sammen med
sin mand stig Nør Larsen, fortæller, at man fremover vil have endnu mere fokus på bæredygtighed.
Foto: Søren Plovgaard

gyndte at sætte nye vinger på.
Det vigtige er at bevare silhuetten af møllen med den karakteristiske møllehat. Det er
stadigvæk planen at benytte
den indvendige del af møllebygningen til aktiviteter, der
både kan have med kultur,
musik og mad at gøre, fastslår
Hanne Plechinger.

Vil ind på det tyske marked
Helnæs Mølle Outdoor & Ferieboliger er blevet et populært sted, når brudepar skal

finde en destination til at holde deres bryllup. Kombinationen af luksuslejligheder,
det store rustikke køkken og
friluftsområdet ved Helnæsbugten taler godt ind i tidens
trend og behov. Og så trækker
det heller ikke fra, at Instagram-faktoren er høj.
- Vi har haft syv bryllupper
i sommer, og vi har allerede
nu booket fem bryllupper til
næste sæson. Nogen tager
selv telt med til at overnatte i,
mens andre booker sig ind på

vores tre sheltere, men fælles
for de syv bryllupper er, at de
alle er holdt i vores store tipi,
fortæller Hanne Plechinger.
Lige nu arbejder Stig Nør
Larsen og Hanne Plechinger
på at skubbe gang i markedsføringen af Helnæs Mølle
Outdoor & Ferieboliger i
Tyskland, som bliver det første udenlandske marked, de
kaster sig over.
Helt lavpraktisk handler
det om at oversætte brochurer og websites til tysk, men

parret forventer også meget
af samarbejdet med erhvervsprojektet Havørred
Fyn.
Et andet og mere håndgribeligt fremtidsprojekt er
etableringen af en bro, som
kan benyttes til badning og
forskellige outdoor-aktiviteter. Og så vil man også gerne
i gang med at tage de næste
skridt i retning af mere bæredygtighed.
- Vi har fået jordvarme i
stedet for oliefyr, og vi forsøger at plante skov som CO2kompensation. Vi vil gerne
være så CO2-neutrale som
muligt. Næste skridt bliver
forhåbentlig el-ladestandere,
for vi kan se, at flere og flere
af vores gæster kommer kørende i elbiler, siger Hanne
Plechinger, der altid har haft
et godt øje til bæredygtighed.
- Jeg kan godt lide, når ting
er naturlige. I mange år var
jeg sådan lidt til grin i min familie, fordi jeg gik så meget
op i madspild, siger Hanne
Plechinger.
Det er ikke kun de mange
gæster, som har lagt mærke
til, at Helnæs Mølle Outdoor
& Ferieboliger har gang i et
spændende projekt i disse år.
Ægteparret modtog for
knap tre måneder siden den
prestigefulde Willemoespris
for blandt andet at være
"fremsynede fornyere, der
udløser beundring, glæde og
stolthed".

