Referat Klubhusmøde torsdag den 13.december
Ungdomshuset klokken 19.00. Jan klarer varmen - Flemming kagen

1) Nyt om havnen. Helhedsplan for Vordingborg Nordhavn, politiske beslutninger etc.
Teknik og miljøudvalget har truffet beslutning om at iværksætte udarbejdelsen af en
”Helhedsplan” for Vordingborg Nordhavn. Det nye havneudvalg vil blive repræsenteret i
arbejdsgruppen. På havneudvalgsmødet den 16 / 1 forventes det, at Vordingborg
Kommunes byplanarkitekt fremlægger planer og tanker omkring Nordhavnen. Det er
selvfølgelig meget vigtigt, at vi som største bruger får indflydelse på udarbejdelsen af de
kommende planer, og at vi får indarbejdet vore tanker og klubhusplaner i disse.. Vores
samarbejde med kommunen om denne opgave vil have høj prioritet i bestyrelsen.
Det er vores indtryk at planerne omkring restaurant i det gamle bådeværft ligger stille.
Umiddelbart får det os ikke til at ændre planer i forhold til beliggenheden af vores nye
klubhus. Vi ser med glæde, at der måske kan blive mere plads til klubhus, ny toiletbygning
og grønne arealer.
2) Nyt fra bestyrelsen vedr. klubhus – Vision etc. herunder drøftelse af projekttitel og
projektindhold. (præcisering) I bedes læse teksten fra Nordea ansøgningen igennem inden
mødet.
På sidste møde blev en ”ansøgningstekst”, der kan bruges til alle ansøgninger drøftet.
Bestyrelsen har , på baggrund af tidligere udarbejdede vision , arbejdet videre med dette,
og Jan forelagde et udkast.
Arbejdsgruppen gjorde opmærksom på , at det er vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvorfor vi
er her – kerneopgaven er unge mennesker og sejlsport. Huset er et af midlerne
Godt med fornyelse, åbenhed og styrket interesse i omgivelserne. Der blev gjort
opmærksom på, at det er vigtigt at skille formål, vision, mission og strategi. Man kan godt
have tidsbegrænsede mål. Super at bestyrelsen arbejder med dette. Det kan lette arbejdet
med vore fondsansøgninger.Alt andet lige er det jo også godt at få fælles fodslag i klubben.
Godt at kunne involvere medlemmerne. Vi hører nærmere , når bestyrelsen er kommet lidt
tættere på en endelig formulering. Fint at kunne drøfte det på General forsamlingen.
3) Hjemmearbejde fra Jørgen.
Tilbagemelding vedr. de fonde, som vi har fået til opgave at undersøge.
Der arbejdes videre med, at alle ansøgninger har et fælles tekstgrundlag, der handler om
Sejlklubben Snekken og det vi vil. ( Vi kan tage udgangspunkt i Nordea ansøgningen) Den

enkelte ansøgning tilpasses efterfølgende skarpt og så præcist som muligt til hver enkelt
fond, som vi ansøger ( modtageren) Prisoverslag og tegninger vedlagt
A.P. Møller og hustru Christine MC-Møllers fond til almene formål - Henning. Henning har
tidligere haft god kontakt. Han arbejder videre med en endelig ansøgning. Tager kontakt til
tidligere kontaktperson. Materiale vedlægges i ansøgningen.
Fonden Realdania -Carsten har undersøgt fonden. Mener ikke umiddelbart, at der er muligheder.
Såfremt vi kan indgå i et større havneprojekt med kommunen kan det måske åbne .
Ole Kirks Fond – Svend- Ikke relevant
Sydfynske Damskibselskabs Fond –Flemming – FL har talt med fondssekretær. Hun anbefalede
ansøgning. Vi ligger indenfor målgruppen både aktivitetsmæssigt og geografisk. Flere andre
sejlklubber har fået penge. Samlet uddeling er 750.000 , så det handler om mindre beløb. FL
arbejder videre med dette.
FL tænker også at forsøge at kontakte Lollands Bank.
Nykredit Fond – Svend ( + Motortramp / Riegels). Vi er ikke i målgruppe i forhold til Nykredit Fond.
Svend har haft kontakt til Marie Riegels. Man støtter lokalt. Har bl.a støttet den lokale
redningsbåd. Vi vurderes at være i målgruppe til Dampskibsselskabets Orients Fond. Svend
arbejder videre med dette
Danske Bank Fond –Carsten. Carsten vurderer umiddelbart ikke at den er relevant .
GN Store Nord fondet – Jørgen – Ikke en relevant fond
Lauritzen Fonden – Jørgen. Jørgen har allerede set på denne . En” måske” fond. Han arbejder lidt
videre med denne.
TOM fonden - Jan ( Er formodentlig Torm). Det er Torm. Jan er i gang. Han arbejder videre med
dette.
Og følgende fonde gør vi ikke så meget ved p.t.:_
Tryg Fonden (yder mest til sikkerhedsforhold, ej byggeri)- Jørgen ser på denne
Tuborg fonden – noget tvivlsom. – Flemming ser lidt på denne.
Nordea Fonden (kun lokale puljer max 100.000)- Jørgen ser på dennne
Det videre arbejde med fondene.: Vi laver vores forberedelsesarbejde til næste møde og samler
op. Husk teksten som Hans og Svend lavede til Nordea ansøgningen. Vi undersøger alle om der er
flere muligheder end det ovenfor nævnte.
4) Kommende mødedatoer : 24/1, 21/2, Generalforsamling 28/2, 28/3
5) Eventuelt

Flemming
God jul til alle.

