Referat fra klubhusudvalgsmøde 18/10-2018
Deltagere: Flemming, Lotte, Jørgen, Henning, Svend, Jan
1) Kommentarer til referat
Ingen kommentarer, godkendt
2) Orientering fra møde i havneudvalget / møde med politikere
Jørgen og Jan har dags dato haft møde i havnebestyrelsen, med formanden for plan og teknik, relevante
politikere og embedsmand.
Helhedsplanen for havneområdet er forsinket, men der er enighed i
kommunalbestyrelsen om tiltag (der skal ske noget).
Den ventede skitse for helhedsplanen forventes præsenteret for havnebestyrelsen i november.
3) Bestyrelsen i Snekken – Hvor er de ?
Tilpasset vision efter møde mellem Jan, Flemming og Allan tidligere på ugen for drøftelse af hvordan vores
klubhus eventuelt kan være mere åbent for andre interesserede. Der er enighed om, at vandaktiviteter er
omdrejningspunktet, hvis vi skal dække bredt, dvs. at vi i så fald skal favne aktiviteter relateret til
vandsport, fx sejlsport, surfing, paddleboards o.lign.
Det er også i tråd med en netop afsluttet undersøgelse om hvordan man tiltrækker nye medlemmer, som
Dansk Sejlunion har foretaget.
Evt rettelser/tilføjelser til visionen skal sendes til Flemming indenfor tre dage
Bringes op på først kommende bestyrelsesmøde, om cirka 14 dage,
4) Drøftelse af finansiering , fondraising , nye aktiviteter og et mere åbent klubhus
Henning har talt med Svendborg Amatørsejlklub, og berettede om hvordan de er lykkedes med at få
funding til et nyt klubhus. De startede med et selvfinansieret skitseprojekt på 10,7 mio. kr. Med støtte fra
fonde mv. havde sejlklubben cirka 6,5 mio. kr. inkl. en mindre egenfinansiering, og fik, med kompetent og
engageret hjælp fra arkitekt og entreprenør, skåret det oprindelige skitseprojekt til, så det passede med de
opnåede midler. Det første spadestik bliver taget indenfor den næste måned, efter cirka to års forudgående
arbejde med klubhuset.
Sejlklubben i Svendborg fik stor hjælp af arkitekt Søren Poulsen fra A.P. Møller-fonden, og da vi har fået
mulighed for at kontakte Søren, blev det aftalt at Henning tager denne kontakt.
Søren Sørensen, kommunens fundraiser, siger, at vi skal væbne os med tålmodighed og afvente Nordea
fonden. Hvis vi får ja fra dem, åbner det typisk flere døre. Nordea svar på vores ansøgning, forventes primo
november.

Flemming har talt om fondsmidler med den ny bychef i Nakskov. Bychefen fortalte at fonde ser på
samfundsgavnlige tiltag, dvs. at fonde er interesserede i sammenhæng mellem fx havn og borgcenter. Vi
blev anbefaler at se på mulighederne for lokale midler - lokale sponsorer - det være sig både privatpersoner
og virksomheder. Flere bække små. Det er også vigtigt med samarbejde med kommunen, og forpligtelsen i
kommunen. Fonde lægger altså vægt på en samfundsmæssig sammenhæng og byrumsfornyelse.
5) Eventuelt
Ingenting under aktuelt.

