Vordingborg den 30/12 2021
Sejlklubben Snekken Vordingborg

Nytårshilsen til Snekkens medlemmer

Kære medlem af Snekken
Vi står nu foran årsskiftet 2021/22, og jeg vil derfor gerne ønske dig og dine nærmeste et rigtigt Godt Nytår
2022.
Det forgangne år vil blive husket for både gode og lidt mindre gode ting. På den gode side vil jeg gerne
nævne, at vi fik de nødvendige tilkendegivelser og godkendelser fra sponsorer og myndigheder, til at
gennemføre klubhusprojektet. Lidt mindre godt var, at vi stadig har været underlagt Covid-19 pandemiens
begrænsninger i vores udfoldelsesmuligheder.
April 2021 kunne vi endelig begynde nedrivningen af det gamle klubhus. Først skulle huset afmonteres, og
dernæst måtte vi afvente endelig nedrivningstilladelse. Rigtig mange medlemmer viste stort engagement i
dette arbejde, og snart havde vi omplaceret vores grej. Herefter begyndte vi så småt indretningen af nyt
masterum. I oktober kunne vi afslutte dette projekt.Man må sande, at vores løsning er blevet over al
forventning. Igen mødte medlemmerne talstærkt op med hver deres kompetencer og engagement til gavn
for alle klubbens medlemmer.
Midt på sommeren fik Snekken endelig byggetilladelsen fra Vordingborg Kommune, og arbejdet kunne så
småt begynde. For mange af os måske lige småt nok. Vi må sande, at byggebranchen generelt er i højeste
gear, og vi har i nogen udstrækning måtte vente, til det blev vores tur. Det blev ikke bedre af, at vi løb ind i
en sag om forurening af undergrunden. Gammel skade med murbrokker i undergrunden og måske lidt
gammel bundmaling. Sagen er heldigvis blevet løst lige før Jul, og arbejdet kan således fortsætte lige efter
nytår. Kommunen har været en fantastisk partner i denne sammenhæng.Vi fik en fornyet sagsbehandling
gennemført på under 24 timer! Nu kan vi komme rigtig i gang med byggeriet. På grund af lang leveringstid
på betonelementer har vi aftalt med entreprenøren, at vi støber terrændæk og vægge sammen – såkaldt in
situ støbning. Det giver en forbedret løsning og stadig indenfor den økonomiske ramme for denne del af
projektet. Entreprenøren har givet håndslag på, at nu bliver han, til projektet er færdig. Klog af erfaring vil
vi følge de gode håndværkere tæt.
Vores klubliv har, som forventet, ikke haft de bedste vilkår. Det var vi forberedt på. I bestyrelsen håber vi
selvfølgelig bare på, at medlemmerne vil tage revanche og indhente det forsømte. Vores unge sejlere har
sejlet ud fra 2 container.Det har ikke været ideelt, men er dog gået. Vores forskellige kapsejladser er blevet

afviklet på alternativ måde med samling omkring grillen. Arne Jakobsen har kaldt til samling ved grillen på
fredage igennem sommeren.
Man kan vist godt være enige om, at Snekken har vist, hvad den består af –
”Hvor der er vilje, er der en vej”.
Først i det nye år mødes bestyrelsen til en temadag.Her vil vi tage stilling til de vigtigste indsatsområder i
det nye år. Vi har mange opgaver foran os. Der skal prioriteres og laves tidsplaner. Vi har vigtige opgaver i
forbindelse med vores unge, voksensejlerskolen mangler instruktører, og vores klubhus skal indrettes og
have en god start. Jeg kunne nævne flere områder i Snekken. Vi vil hurtigst muligt informere om resultatet
af temadagen. Vi får brug for dig som medlem. Man skal ikke holde sig tilbage.
Snekken er medlemmerne.
I det forløbne år har vi fra Snekken deltaget i en slags tænketank med andre udvalgte sejlklubber, politikere
og embedsmænd fra Vordingborg Kommune. Ønsket har været, at der omkring havnene skal etableres en
stærkere brugerindflydelse til gavn for både havnenes brugere, de erhvervsdrivende, de handlende og ikke
mindst Vordingborg Kommune. Forhåbentlig vil vi vide mere om resultatet af dette arbejde i foråret 2022.
Til slut vil jeg endnu engang ønske dig et godt nytår med ønsket om en god sejlersæson 2022.
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