Referat afmøde i klubhusudvalget
mandag den 9 / 11 klokken 19.00 i ungdomshuset.
Tilstede: Flemming, Svend, Niels, Lotte, Jørgen, Hans, Henning A.
Afbud: Carsten, Henning S.
1) Opfølgning og gennemgang af referat fra fællesmødet. Er der noget vi skal agere på? Hvad
var det generelle indtryk? Hvad har vi hørt efterfølgende?
• Fint fremmøde, mandat til at fortsætte med arbejdet. Udvalget fremlægger noget
mere konkret, når dette er muligt.
2) Nyt fra LAG:
• Der er forhold vedr. moms der skal afklares. Rikke har kontaktet os. Vi svarer hende
følgende : ”Når svarerne på 3.2 og 3.3 virker noget kryptiske, så er det fordi vi
udlejer et lokale til restaurationsdrift. På denne aktivitet er vi momsregistreret, men
det er vi ikke på den aktivitet, der vedr. almindelig klubdrift og i dette tilfælde
bygning af nyt klubhus”
• Vi forventer endeligt svar fra Erhvervsstyrelsen” i løbet af december.
3) FL orienterer om mødet med Direktør Jan Michelsen, Vordingborg Kommune:
• Flemming orienterede. Kommunen er fortsat interesseret i at samarbejde om ny
havnefront. De er ligeledes interesserede i at medvirke til at skabe muligheder ,
således at SSV kan bygge et nyt klubhus.
4) Hvad gør vi nu?
Henning S. og Hans har set på muligheden for at igangsætte et forprojekt på grundarealet
fra bådeværftet og øst over.
Hvor meget jord skal vi bruge? Vordingborg Kommune ønsker tilbagemelding på det.
(Efter min opfattelse skal vi lave et for-projekt, der evt. kan flyttes vest over, hvis det bliver
muligt).
Hvilken af de to tilbageværende arkitekter skal vi vælge. Hans og Henning S. kommer med
et forslag.
Hvem melder tilbage til de øvrige?
Hvor stort et hus tør vi planlægge med? Sidste bud fra Lotte og Ellen hedder 400 m2. (Vi
har nu i ungdomshuset ca 190 m2 i grund planet)
Udenoms arealer.
PS. Jeg tror, at der rigtigt vigtigt, at vi får sat processen i gang, så vi har noget mere konkret
at vise frem, tage stilling til og søge penge på.

•

Punktet blev drøftet, og der var livlig debat. Vi har besluttet at bruge Ginnerup
arkitekterne. Vi afventer lige nu erhvervsstyrelsens endelige tilbagemelding inden
endelig aftale indgås med arkitektfirma. Den mellemliggende tid bruges til generelle
sonderinger. Enkelte fik opgaver til næste møde.
Punktet genoptages på næste møde

5) Hvem skal/ vil deltage i møder med arkitekt. Er det alle til et opstartmøde og herefter en
reduceret skare ?
• Vi aftaler nærmere. Punktet genoptages på næste møde
6) Kommende møderække:
•
•
•
•
•
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