Referat fra møde i klubhusudvalg den 5. september 2017

Deltagere: Flemming Larsen, Jørgen Andreasen, Carsten Egevang, Lotte Monefeldt

Dagsorden
1. Flere forslag på arkitektarbejde
2. Møde med Vordingborg kommune
3. Yderligere finansiering
4. Kommende mødedato

Ad 1)

Vi ønsker at få forslag på nyt klubhus fra to arkitektfirmaer, hvilket betyder, at vi skal sende tilbud
fra fire arkitektfirmaer til LAG for at søge om midler. Kravet om antal er i henhold til gældende
regler på området. Der er derfor indhentet yderligere tilbud fra to arkitektfirmaer, som nu
videresendes til LAG. Hvis Snekken får bevilget midlerne, vil vi vælge at gå videre med de to tilbud,
der vurderes at give klubben størst værdi. Vi forventer en beslutning fra LAG den 11. september.
Ad 2)

Møde afholdt med Vordingborg Kommune.
Deltagere:
Konstitueret havnechef Christian Olsen
Kultur- og fritidschef Jesper Kjærulff
Udviklingsdirektør Jan Michelsen
Arkitekt/byplanlægger Karen Brunsgaard
Museumsdirektør Kjeld Møller Nielsen
Willi Becke, lodsejer
Flemming Larsen, SSV
Jørgen Andreasen, SSV
Mødet foregik på havneområdet, hvor kommunen fik et godt indblik i vores nuværende situation
og vores behov for et "fælles rum". Kommunen ser positivt på, at vi tænker fremad og i helhed
(med hensyn til blandt andet en havnepromenade) og er nu bekendt med, at vi skal fremvise
løsningsforslag på næste generalforsamling og derfor, forinden, har brug for at vide hvad
kommunen vil.
Vi har oplyst at vi ikke har besluttet hvor et nyt klubhus skal placeres men, at vi har behov for et
større grundareal.

Referent: Lotte Monefeldt

Referat fra møde i klubhusudvalg den 5. september 2017
Der er aftalt et nyt møde med samme deltagere, den 9. oktober, hvor kommunen vil have
undersøgt blandt andet forhold omkring havnepromenade og arealer.
Forud for mødet den 9. oktober, vil der blive afholdt et møde med Willi Becke.
Fremtiden for huset med blandt andet klubhus, værksted og Restaurant Snekken bør medtages
som punkt på kommende bestyrelsesmøde.
Der bør laves en beregning på og vurdering af, hvorvidt huset fortsat skal lejes ud med fast
indtægt herfra, eller sælges, hvor provenuet indgå i finansieringen af nyt klubhus. Blandt andet
skal forventede omkostninger til vedligeholdelse samt det faktum, at stuen formentlig ikke kan
bruges til 'ret meget' grundet lavt til loftet, skal indgå i vurderingen.
Vi henstiller til bestyrelsen, at "Klubhus" bliver et fast punkt på dagsordenen på de fremtidige
bestyrelsesmøder, så bestyrelsen til enhver tid er opdateret.
Ad 3)

Arbejdet med at finde yderligere finansiering skal startes op, så vi har konkrete steder at søge, så
snart vi har tegninger at vise frem. Kommunen har stillet sin fundraiser til rådighed for os.
Økonomigruppen skal derfor udarbejde en oversigt over mulige fonde der skal søges og vi skal
kende til eventuelle ansøgningsfrister.
Ad 4)

Næste møde: 9. oktober kl. 19.00 i ungdomshuset. Her skal blandt andet stilles skarpt på Snekkens
krav og ønsker til indhold og faciliteter i et nyt klubhus.

Den 23. oktober kl. 19.00 inviteres alle interesserede medlemmer af Sejlklubben Snekken til
medlemsmøde i ungdomshuset, hvor man kan få en status på, hvor langt arbejdet er kommet.

Referent: Lotte Monefeldt

