Sejlklubben Snekken
Temamøde lørdag den 25. marts 2017
Dagsorden: Drøftelse af ny klubhus i forbindelse med renovering / modernisering af
Vordingborg Nordhavn.
Besluttet på Generalforsamlingen.
Målet med nyt klubhus for Sejlklubben Snekken er at:
-

Skabe moderne/tidssvarende faciliteter, der kan rumme alle medlemmer.
Sikre at alle aktiviteter, der naturligt falder indenfor sejlsportens område, jvnf. klubbens
formål, kan rummes i et klubhus.
Skabe et klubhus, der falder naturligt ind i en ny havns rammer.
Sikre at klubhuset indbyder til aktiviteter hele året – både sommer og vinter
Bygge et sted, hvor alle medlemmer har lyst til at opholde sig sammen med
klubkammeraterne.

Det er som udgangspunkt ikke tanken, at dagen i dag skal bruges til at drøfte ændringer på
Nordhavnen generelt. Til dette er havnebestyrelsen endnu ikke kommet langt nok.
Vi vil I arbejdsgruppen bede jer om at drøfte nedenstående spørgsmål + de spørgsmål, som I selv
kommer på. I behandler et punkt ad gangen, og vi samler et punkt op ad gangen. I har en time til
opgaven. Efterfølgende vil der blive en opsamling på ca. 45 minutter. Headlines samles i et referat.
1) Hvilke aktiviteter tænker I, at et nyt klubhus skal kunne indeholde?
2) Hvordan forestiller I jer, at et nyt klubhus kan indrettes, så det tilgodeser flest mulige af
ovenstående mål?
3) Hvor stort tror I, at det skal være?
4) Hvor mener I, at det nye klubhus skal ligge?
5) Hvordan skaffer vi flere penge?
6) Hvordan kommer vi videre med: Det organisatoriske, det tekniske, det arkitektoniske,
kommunen (og havnebestyrelsen) og det økonomiske .
7) Hvem sidder i ”vores” gruppe (den gruppe, som I nu sidder I) med særlige kompetencer på
et af disse områder? Er der andre, som vi skal have involveret.
8) Drøftelse af egne emner/ Det vi ikke hat tænkt på.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen

