Referat
Møde i klubhusudvalget den 22 / 6 klokken 19.00
1) Opfølgning på sidste mødereferat . Mødereferatet fremgår af klubbens
hjemmeside.
- Visionsdrøftelse på baggrund af tanker fra Ungdomsafdelingen, Niels, Ellen
og Flemming ( vedlagt som bilag). Herunder orientering om møde med 3 af
vore unge sejlere.
- Niels, Ellen og Flemming havde holdt møde med 3 repræsentanter fra
ungdomsafdelingen. En optimist (pige) og to juniorer(drenge). Fl
orienterede om mødet og roste de engagerede unge mennesker.
Udvalget drøftede det fine resultat af arbejdet i ungdomsafdelingen. Der
er kommet rigtig mange gode ting på bordet, som vi absolut vil lade
indgå i det fremtidige arbejde. Specielt bemærkede vi, at man prioriterer
udenoms arealer med træningsfaciliteter, gode opbevaringsmuligheder
af grej, badeforhold og ” tribune” højt. (Se i øvrigt materialet)
- Da der ikke var tid til at drøfte oplægget til vision fra FL blev denne
drøftelse udsat til næste ordinære møde. Vi kan evt. lade udvalget bruge
en fremtidsværkteds model.
- Skal vi have et fremtidsværksted for seniorer som foreslået af Steen
Wintlev, eller er det det, som vi allerede har haft en gang ? Vil det i
virkeligheden være lidt spild af tid i forhold til, hvor vi er nu.
- Der er ikke behov for dette lige nu
- Skal vi på baggrund af Lotte og Ellens oplæg, visionen og Steen tegne lidt
videre og lave en mere konkret hus skitse, hvoraf husets indhold
/indretning og arktiktur er lidt mere konkret ? ( arbejdsgruppen)
- Se under pkt 3
- Kan vi efterhånden blive bare en smule mere konkrete på priser og
finansiering
- Se under pkt 3
2) Nyt fra Nils og Flemming vedr. nyt møde med Vordingborg Kommune og
havnens øvrige interessenter. For 3 dage siden har undertegnede rykket

teknisk- /udviklingsdirektør for en mødedato som lovet. Han troede, at den
var udsendt. Jeg har dags dato intet hørt.
FL har nu hørt fra Vordingborg Kommune. Man havde atter glemt at indkalde.
Der er nu udsendt forslag til datoer i august måned. Vi forventer at havnens
interessenter deltager. Vi vil bruge mødet til at orientere om vores status og
høre om kommunens status på deres ”havne vison”. Niels og FL deltager i
mødet.
3) Nyt fra ”fundraising gruppen” Herunder ville Carsten Egevang have undersøgt
om LAG midlerne er en mulighed.
Private fonde
Lokal og anlægsfonden
Brug af kommunens fondraiser
Jørgen A har fremsendt liste over relevante fonde, der kan ansøges. Inden
ansøgninger fremsendes skal vi nok være lidt mere klare på det forventede
resultat og vore visioner, men udvalget ( Jørgen, Keld G, Carsten E og Svend B)
arbejder og bør arbejde videre med ansøgninger, da det er en lang og
vanskelig proces.
Til mødet havde Carsten Egevang undersøgt muligheden for at ansøge om
midler fra LAG Vordingborg.
Da det ser ud til, at der er gode muligheder, havde han inviteret LAG´s
sekretær Rikke og formand Ivan Toldborg.
Begge gav udtryk for , at de synes, at det var et godt projekt, som vi har gang
i, og at de ser gode muligheder for at opnå tilskud til projekteringsfasen.
Sagt med andre ord, så kan vi ansøge om tilskud til ”forprojekt”, hvilket vi vel
nok kunne bruge lige her, hvor vi skal videre med at konkretisere vores
projekt.
På baggrund af vore fælles snak besluttede vi at ansøge om tilskud til
projekteringsudgifter på 100.000 kr. Af dette beløb vil vi, hvis det lykkes,
kunne få 50.000 kr fra LAG ( Del- ansøgning , der evt. senere kan følges
op)ved den kommende ansøgningsrunde , der har deadline den 7/8 .
Det giver os lige lidt tidspres, men vi forsøger alligevel.

Da alle beløb, der ansøges om, skal modsvares af et tilsvarende beløb som
egenbetaling, skal klubben således frigøre 50.000 kr. til denne fase.
Vi anser dette for at være en bstyrelsesbeslutning.
Vi kan forvente at have et tilsagn/ afslag medio september.
Vi vil således anmode bestyrelsen om at frigøre 50.000 kr. Dette vil kunne
gøres tirsdag den 27 / 6. ( Pengene skal bruges , hvis vi får tilsagn om de
50.000 kr)- Niels M
Henning S har lovet tage kontakt til de øvrige gruppemedlemmer med henblik
på at udarbejde materiale og indhente tilbud fra to forskellige arkitekter
inden august..
Ellen skriver lidt prosa til ansøgningen og Carsten udfylder den konkrete
ansøgning.
Jeg vil derfor foreslå, at vi afholder et ekstraordinært møde den 7/8 , hvor
ansøgningen gennemgås og konfereres af.
Jeg vil ligeledes bede Carsten om at tage kontakt til Rikke med henblik på en
eller to dages udsættelse af deadline til hende. Det lød som om det var en
mulighed.
Med ovenstående beslutning kommer vi meget nærmere et konkret projekt,
samtidig med, at vi får input her i idefasen.
4) Orientering om møde med Præstø sejlklub.
På anmodning fra Prøstø Sejklub har Ellen , Niels og FL afholdt møde med 4
repræsentanter fra klubbens bestyrelse. På mødet drøftede vi begge klubbers
arbejde med opstart / arbejdet omkring nyt klubhus, idet Prøstø sejlklub
ligeledes er i gang med projektere / planlægge et nyt klubhus.
Vi blev enige om at holde hinanden orienteret og erfaringsudveksle undervejs
.
5) Eventuelt

Der indkaldes til ekstraordinært møde mandag den 7/8 med et punkt på
dagsordenen – Ansøgning til LAG – Projektering.
Venlig hilsen
Ellen , Niels og Flemming

