Kære alle
Der indkaldes hermed til nyt møde i vores klubhusudvalg:

Tirsdag den 30/5-17 klokken 18.00 - Ungdomshuset
Det var denne dag og dette tidspunkt at repræsentanten Steen Wintlev fra Dansk Sejlunion kunne komme.
Efter aftale med formand Niels er vi blevet enige om, at vi holder et fællesmøde, hvor både bestyrelse og udvalg
deltager.

Hermed referat:
Antal deltagere: 15
Dagsorden for mødet er indtil videre:

1) Drøftelse med Steen Wintlev fra DS.
- Hvad skal vi være opmærksomme på?
- Hvilke tilskudsmuligheder er åbenlyse?
- Hvordan involveres Vordingborg Kommune?
- Hvad skal vi huske i forhold til indretning etc.?
- Gode råd og spørgsmål.












Flemming Larsen bød velkommen til Steen Wintlev og de øvrige deltagere og orienterede om vores
kommissorium fra generalforsamlingen.
Steen W. takkede for invitationen, og indledningsvis spurgte han om hvorfor et nyt hus……?
Der kom diverse input: fremtid, samling i klubben, naturlig sammenhæng mellem unge og gamle, at kunne
rumme vores medlemmer, mange forskellige behov, noget for alle aldre, en naturlig ting for alle
generationer, at gøre havnen til et godt værested for alle, og vi vil gerne være lidt proaktive i forhold til
kommunen.
Skal det nye hus være her? Hvis vi bygger her, er det vigtigt at holde ungdomsafdelingen i gang i
mellemtiden.
Vores økonomi er så sund, at vi kan tillade os at tænke på investering i nyt hus.
Steens spørgsmål til os: Hvordan ser vores sejlklub ud om 10 år?
Flere jollesejlere, flere aktive sportsudøvere,
Steen kommenterer; hvad skal et nyt hus bygges til? Det handler om at bygge et hus, der kan indeholde
de drømme, vi har. Det er en forening af mange mennesker.
Vi vil gerne have, at det er attraktivt at være medlem af klubben.
Steens egne tanker; han refererede til havnechefen, intentioner fra kommunen, og opfordrede til at gøre
vores henvendelse til kommunen meget præcis:



Husk at sige de rigtige ord!




Hvem skaber den vision, at det hele bliver til virkelighed?
Klimaskærm, grejbank mm.



Derefter en god drøftelse blandt de fremmødte.



Steen fremlagde forslag til, hvordan projektet kan fremlægges for kommunen, så vi forhåbentlig kan gøre
den interesseret i at støtte og samarbejde om vores projekt.



Vi skal præsentere en god ide for kommunen for at komme videre med projektet. I skitseform mm.



Steen rundede af med forslag om, hvordan vi kommer videre: Et fremtidsværksted hvor vi siger alt, hvad
der er:





Hvad er ØV! Lige nu?
Hvad er HURRA! Lige nu?
Optimistiske ideer for fremtiden……



Steens Wintlews slides kan ses på hjemmesiden.

2) Nyt fra Ellen og Lotte vedr. indretning


Ellen orienterede, se bilag på hjemmesiden.

3) Nyt fra Niels og Flemming vedr. møde med Vordingborg Kommune.


Niels orienterede. Vi ser frem til møde i nærmeste fremtid.



Hans orienterede om forskellige muligheder for et evt. kommende byggeri.

4) Nyt fra "fundraising gruppen ". Hvilke fonde vil være relevante?


Der arbejdes videre med visionerne, så der ligger noget klar til d. 22.6.

4) Kommende mødedato: 22.6.17 kl. 19.
5) Eventuelt


PS :Vi skal huske kommunikationen til alle medlemmer.

Referat: Henning Andresen

