Opsamling fra workshop i Snekken, lørdag den 23. marts 2017 kl. 9-11.
Lørdag den 23. marts mødte 45 forventningsfulde medlemmer op til Ravns cafe, der i dagens
anledning var udvidet med workshop, som tidligere annonceret.
Emnet var ideer og drøftelse af nyt Klubhus i forbindelse med renovering/modernisering af
Vordingborg Nordhavn.
Der var til dagens gruppearbejde udarbejdet 8 spørgsmål, som grupperne skulle besvare.
Flemming styrede tiden stramt og fik nedfældet dagens arbejde på flip-overs.
1. Hvilke aktiviteter tænker I, at et nyt klubhus skal kunne indeholde:
- De aktiviteter vi har nu
- Værksted
- Særskilt teorilokale
- Badefaciliteter
- Fleksible lokaler (hverdag/fest)
- Sauna
God plads til undervisning, møder,
- Tørrerum
fest – mange og få og flere
- Træningsrum
aktiviteter på en gang
- Mastefaciliteter
- ungdomsafdeling
- Historielokale/”mindestue”
- Cafe/restaurant
- Opholdsrum for gæstesejlere
- Bådehal
- Gode ude-arealer
2. Hvordan forestiller I jer, at et nyt klubhus kan indrettes, så det tilgodeser flest mulige af
ovenstående mål?
- Et modulopbygget/fleksibelt hus,
- Indtænke modernisering af
evt. med skydedøre (hverdag/fest
gæstefaciliteter i forbindelse med
– mange/få – og flere aktiviteter
klubhus (samarbejde med
på en gang)
kommune)
- Terrasse
- Æstetisk – det skal se pænt ud og
- Kigge på eksisterende byggerier
passe ind i havnemiljøet, herunder
(Kerteminde blev nævnt)
i respekt for det
eksisterende/blivende
3. Hvor stort tror I det skal være ?
- Stort nok !
- Der skal kunne være mange
aktiviteter i gang på en gang
- Svært at sætte m2 på, men vi
råder pt. over 500 m2 i ”Snekken”
og 175+ 220 i Ungdomsafd.

-

Master skal måske/måske ikke
indtænkes. Flere steder ses
masterne forblive på skibet på
land

4. Hvor mener I det nye klubhus skal ligge?
- Der hvor det ligger nu + gl.
bådværft = ca. 750 m2
- Fra Snekken og østover

5. Hvordan skaffer vi flere penge ?
- Egen finansiering
- Fonde, både lokale og
anlægsfonde
- Trygfonden, realdania, A.P.Møller
Husk den gode vision –
samarbejdet på havnen
- EU midler

-

-

På areal ved siden af Søspejderne
- dog evt. interessekonflikt
Husk synergieffekt ved nedrivning
af bådværft

Byens borgere
Museet
Inddrage nye brugere
Klubhusbeviser
Andele
Skattefradragsmuligheder

6. Hvordan kommer vi videre med det organisatoriske, det tekniske, det arkitektoniske,
kommunen og havnebestyrelsen og det økonomiske ?
- Fælles drøftelse af emnet og enighed om at formanden og bestyrelsen skulle fungere
som en slags styregruppe for diverse arbejdende undergrupper.
7. Hvem sidder i vores grupper med særlige kompetencer på disse områrder
- TEKNIK/ARKITEKTONISK
- KOMMUNIKATION
Henning Saabye, Hans
Thomas, Gitte, Henning A.
- ØKONOMI/JURA
- AKTIVITETER, får vi det hele med..
Jørgen A., Carsten, Keld, Svend B.,
Lotte/Ellen
Anders Knudsen
8. Drøftelse af egne emner/det vi ikke har tænkt på:
- Kontakt til kommune og
erhvervsliv (Niels)
- Proces med de unge medlemmer
(Dorte)
- Alle medlemmer tager billeder af
fine og anvendelige klubhuse på

sommerens togter og sender til
svenssonolsen@gmail.com
Deltage i klubkonference
Huske krav til talent-/Kraftcenter,
hvis det er det vi vil.

