Referat fra møde i klubhusudvalget den 27/9 20181. Der var ikke hørt særlig respons fra vores medlemsmøde. Det virker som om medlemmerne
forholder sig rimeligt neutrale i forhold til byggeri af et nyt klubhus. Dette selvom der på
nuværende tidspunkt foreligger en konkret plan.
a) Nordea fonden. Der er kommet tilbagemeldinger på den første runde af Nordeafonden. Vi
var ikke en del af disse ansøgninger, så vi har ikke fået hverken afslag eller godkendelse. Vi
er en del af den anden runde og afventer derfor tilbagemelding i november måned.
b) Lokal og anlægsfonden. JA har konfereret med L og A fonden. Der er en klar tilbagemelding
om, at vi skal ud til en bredere brugerskare, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få
penge.
2.

Vordingborg Kommune
Helhedsplanen for Vordingborg Nordhavn er længe undervejs. Arkitekten,
der arbejder på sagen, ser ud til at være gået lidt i stå. Henning har holdt møde med
arkitekten og orienteret om vore planer. Helhedsplanen er på mødet i det
politiske udvalg i oktober. Jeg vedlægger referatet som bilag. Af dette referat ser det ud til
at der ikke sker meget sådan lige med det samme .
I forhold til vore planer er det måske også lidt ligegyldigt, da vi nu ikke mere er afhængige
af andres planer.
I skrivende stund er jeg orienteret om, at det fælles havneudvalg har indkaldt Jan
Michelsen, Thorbjørn Kolbo og Michael Larsen til et møde den 18 / 10 umiddelbart før vort
møde
3)

Vores nye hus.
Vi brugte en del tid på at drøfte det nye hus og finansiering. Hans havde undersøgt , hvad et
hus kan bygges for . Ifølge Hans´s kontakt kan det bygges for ca. 5 1/2 million, men så er
det ikke det hus, som vi har fået tegnet. Svend havde ligeledes undersøgt priser. Det
vurderes, at byggeriet kan komme ned på 15.000 kr plus moms pr m2 frem for de 20.000 kr
, der er arkitekternes bud. Henning havde også fået et meget detaljeret og vel beregnet
tilbud fra et ingeniørfirma, der arbejder sammen med vore arkitekter. Dette bud lyder på 9
mill. plus moms. Tilbuddet følger arkitektens tegninger, så det må forventes at kunne
reduceres yderligere. Tilbuddet er inklusive nedrivning , pilotering etc.
Alle oplever det som svært, men der var også enighed om, at vi skal arbejde videre med det
hus, som vi nu har fået tegnet. Det er et godt, funktionelt og flot hus, der ikke bare bør
opgives.
Vi skal således arbejde videre med at finde finansieringsformer – eksterne – og interne f.
eks. kontingent forhøjelse. JA fremlagde pris for lån af 3,5 mill. Dette vil beløbe sig til 500
kr pr år pr medlem.
Der var ligeledes enighed om, at finansieringen selvfølgelig skal på en kommende
generalforsamling.
Finansiering, fondraising og ”aktivitetshus” bliver hovedpunkt på det kommende møde.
Svend undersøger inden næste møde eventuelle direkte kontakter til AP Møller fonden.

På næste møde skal vi ligeledes have andre fonde på banen. Eventuelt må vi dele
ansøgningerne ud til flere, så vi kan deles om arbejdet, der er ret omfattende. På mødet
skal vi ligeledes tale om, hvorledes vi laver et oplæg, der henvender sig til bredden/ nye
vand aktiviteter og ikke kun til vore egne medlemmer.
4)

Det videre arbejde med fondraising.
FL mødes med Jan Formand og Allan fra ungdomsafdelingen. Ideer til bredde.
Henning tager kontakt til Svendborg Sejlklub.
Svend undersøger kontaktperson til AP Møller
Carsten tager kontakt til Rikke fra LAG
Henning og Jørgen Andreassen deltager i Byforum.
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