Mødeindkaldelse i klubhusudvalget 7.8.17 samt referat.

Indkaldelse til ekstraordinært møde med henblik på fremsendelse af ansøgning til LAG mandag den 7/8
klokken 19.00 i ungdomsafdelingen.
Kære alle
Vi har nu fået tilbagemelding fra 2 arkitektfirmaer (White arkitekter KBH og ARP Vordingborg). Begge firmaer er
blevet bedt om at give en pris på, hvad det vil koste at lave et skitseprojekt / for projekt på et nyt klubhus til
Sejlklubben Snekken. Der er ikke taget stilling til om det SKAL være et af dem, der laver projektet.
De har begge fået at vide, at rammen er 50.000 kr. Vi forestiller os, at begge skal lave et projekt, så vi har to
forskellige forslag. Inden udarbejdelsen vil der selvfølgelig blive møder med de to firmaer, således at vi kan
skitsere krav og forventninger til det kommende projekt.
Tanken er nu at søge LAG om midler til betaling af halvdelen af udgifterne - altså 50.000 kr. De øvrige 50.000 kr.
skal finansieres af klubbens kasse.
Ansøgning til LAG skal være dem i hænde snarest muligt efter den 7/8.
Jeg er klar over, at der er ferie og mange andre gøremål, hvilket betyder, at der vil være et vist mandefald til dette
møde. Sådan er det bare. FL.

Referat:
Tilstede: Flemming, Carsten, Svend, Jørgen, Lotte, Keld, Henning S, Henning A.
Dagsorden:
1) Orientering og gennemgang af tilbud. (Henning S. og FL):
•

De to tilbud blev gennemgået med enkelte kommentarer. LAG skal se tilbuddene.

2) Orientering om den konkrete ansøgning til LAG / afklaring af spørgsmål (Carsten):
•

Ansøgning til LAG-midlerne blev gennemgået og rettet til.

3) Drøftelse / orientering om møde med havnens interessenter og brugere den 24. august. Niels og
Flemming deltager.
•

Vi afventer nyt.

4) Evt.
• Vi diskuterede hvorvidt medlemmerne er tilstrækkeligt orienterede angående udgifter i forbindelse med
projekteringsarbejdet. Referatet fra arbejdsgruppen er på hjemmesiden, som løbende skal opdateres.
Flertallet i arbejdsgruppen finder orienteringen tilstrækkelig.

Ref. Henning Andresen

