Referat fra møde i klubhusudvalget
den 10. januar 2018
Deltagere: Flemming L, Svend B, Jørgen A, Hans G, Henning S, Niels M, Carsten E og Lotte M.
Orientering om afholdte møder siden sidst
Formanden og kassereren har holdt et møde med havnebestyrelsen for at sikre bevidsthed om, at
vi trækker i samme retning. Det var et godt møde.
Flemming fortalte om møde med Jan Michelsen, teknisk direktør i kommunen, hvor også Hans og
Niels deltog. Mødets formål var at gøre kommunen opmærksom på, at vi stadig arbejder på
projektet og stadig er interesseret i en board walk langs kajen. Sejlklubben skal selvfølgelig indgå i
den udviklingsplan kommunen arbejder med. Kommunen udtrykte velvilje til, at de også vil forestå
nye toiletter. Der blev drøftet muligheden for at etablere et oplevelsescenter mellem Borgcenteret
og havnen. På mødet deltog også en arkitekt, der nævnte at ny lokalplan ikke er nødvendig, hvis
der bygges på eksisterende byggefelter. Sejlklubbens klubhus er en lille brik i den store
udviklingsplan. Det skal drøftes hvordan det hele bliver løftet og prioriteret i kommunen. Flemming
og Niels vil tage kontakt til kommunen herom.
Ny havnechef forventes at blive briefet af havnebestyrelsen.
Orientering om tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen
Efter manglende tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen på vores ansøgning om LAG-midler fik vi,
med hjælp fra LAG, endelig en respons. Der er nu indhentet underskrifter fra sejlklubbens formand
og kasserer og yderligere spørgsmål til værdiansættelse af frivilligt arbejde, forventes afklaret med
LAG, da vi tidligere har foretaget denne beregning ud fra deres vejledning.
Vi vurderer om vi skal kontakte LAG’s formand for at sikre, at tingene glider nu.
Overvejelser om inddragelse af lokalrådet
Hans fortalte om eventuel inddragelse af lokalrådet og fremviste en præsentation til formålet.
Der var enighed om at præsentationen var informativ og inspirerende og at en inddragelse af
lokalrådet er en god ide. Præsentationen bliver derfor sendt til formanden og næstformand for
havnebestyrelsen.
Skal vi beholde Ungdomshuset i byggefasen?
Der var enighed om, at vi endnu ikke har nok viden til at kunne tage stilling til om huset eventuelt
skal stå, mens nyt bygges, om der kan bygges i etaper, om det hele skal ryddes mv. Hertil har vi
brug for input fra arkitekterne.
Opstart af samarbejde med arkitekt Ginnerup
Ginnerup er valgt som arkitekt. De øvrige har fået et pænt afslag.
Der skal aftales mødestruktur; hvem skal deltage, hvor ofte etc.
Før første møde med arkitekten, skal vi have lavet en samlet fremstilling af vores ønsker og behov.
Samarbejdet opstartes, så snart vi får et OK fra Erhvervsstyrelsen/LAG på vores ansøgning.
Herning vil aftale et møde med Ginnerup, hvor hele udvalget forventes at deltage (forhåbentlig
primo februar).
De næste aftalte møder fastholdes: 1/2, 22/2.

Referent: Lotte Monefeldt

