Referat fra møde i klubhusudvalget
den 1. februar 2018
Deltagere: Flemming L, Svend B, Jørgen A, Hans G, Niels M, Kjeld G og Lotte M.
Orientering om afholdte møder siden sidst
Der har været afholdt møde med Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik, og
Thorbjørn Kolbo, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.
Begge var meget positive og begejstrede for vores ideer og ønsker for havneområdet.
Der bliver afholdt et nyt møde den 28. februar, med deltagelse af hele Udvalget for Kultur, Idræt og
Fritid, i forbindelse med at udvalget er på rundtur i området for besigtigelse af forskellige
aktivitetssteder. Flemming L deltager i mødet.
Der blev drøftet politisk opfølgning, og beslutningen er at vente, indtil vi har skitser at fremvise.
Orientering om tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen
Vi har netop modtaget tilsagn fra Erhvervsstyrelsen på vores ansøgning om LAG-midler. Vi skal
være opmærksomme på, at dokumentere de timer vi anvender til frivilligt arbejde i forbindelse med
klubhusarbejdet. Tilsagnet betyder, at vi nu kan tage kontakt til arkitekt Ginnerup og igangsætte
arbejdet med at få udarbejdet blandt andet et skitseforslag.
Henning S vil aftale nærmere omkring møde i sejlklubben med arkitekten. Vores oplæg er et møde
i uge 7, men da det er vinterferietid, er det usikkert om muligheden foreligger.
Henning S og Hans G havde udarbejdet en præsentation med opsummering af alle vores tanker,
ønsker, behov, krav, udfordringer etc. som blev drøftet og tilrettet, så den er klar til at blive
præsenteret overfor arkitekten, så denne får et godt og nødvendigt indblik i sejlklubbens behov.
Kommende generalforsamling
Vi når formentlig ikke at have noget klar fra arkitekten før den kommende generalforsamling, og vi
ønsker ikke at forhaste skitseforslag, med risiko for halvfærdige løsninger som efterfølgende skal
tilpasses. Der var enighed om, at vi i stedet indkalder til et ekstraordinært møde eller en
ekstraordinær generalforsamling, afhængig af behovet for beslutningstagen. På den kommende
generalforsamlingen vil Niels M og Flemming orientere om det hidtidige forløb, status og det videre
forløb.
Fundraising
Fundraising gruppen går for alvor i gang, så snart skitserne foreligger og beløbsstørrelse kendes.
Det er lettere at ansøge om tilskud, når vi har billeder og plan at vise frem.
Klubhuset på bestyrelsesmøderne
Klubhuset er blevet fast punkt på bestyrelsesmøderne og Niels M melder om fuld opbakning til
projektet.
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