Referat - Klubhusudvalg 24. Januar 2019.
1) Jørgen orienterer om tilskud fra LAG og udfordringer i forbindelse med moms. Hvordan er det gået
/ hvad har vi fået ?
Jørgen orienterede om hans genvordigheder med at få de penge fra LAG , som vi har fået tilsagn
om. Det handler om uoverenstemmelser i forbindelse med moms / ikke moms. Jørgen arbejder
intenst og tålmodigt. Tak for det. Vi håber på bedst mulige resultat.
2) Jan orienterer om mødet den 16/1 i havneudvalget. Orientering om udviklingsplan for
Vordingborg Nordhavn. ( spændende)
Jan orienterede om mødet i havneudvalget. Jan er blevet ny formand for udvalget , SSV har to
pladser. Ny ssv havneudvalgsformand ( valg på GF) skal også sidde i udvalget.
På mødet havde arkitekt fra VK Charlotte Henkel orienteret om den kommende vision for
Vordingborg Nordhavn. Hun er fremtidig projektleder. Der er afsat penge til udarbejdelse af en
udviklingsplan / masterplan for Nordhavnen, men formodentlig ikke penge til gennemførelsen af
den. Planen forventes færdig ultimo 2019. Vore planlagte placering af kommende hus er
velkendt hos Charlotte og godkendt af Teknisk Direktør. . Indtil videre ligger denne placering fast
og husets form ligger fast i overensstemmelse med de udarbejdede tegninger
3) Udvalgets indstilling til bestyrelsen i forhold til punkt på generalforsamlingen vedr. klubhus.
Udvalget ikke var af den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt var spørgsmål, som
generalforsamlingen skal tage konkret stilling til. Jan gjorde opmærksom på, at bestyrelsen
bakker op omkring det fortsatte arbejde med nyt klubhus.
Resume af arbejdet/ resultaterne / status i klubhusudvalget vil således komme til at fremgå af
formandens beretning.. Formanden fremlægger tegninger af nyt klubhus på generalforsamlingen.
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til arbejdet i udvalget /status på tilsvarende vis, som
der i øvrigt kan stilles spørgsmål til formandens beretning.
4)

Arbejdet med fondsmidler.
Vi ser på konkrete fondsansøgninger jvnf. sidste mødereferat.
-

-

Henning og AP Møller Fonden.
Henning havde udarbejdet fondsansøgning.( udsendt inden mødet) Henning fik inputs til
ændringer. Henning og FL konfererer teksten. Henning undersøger deadline og praktiske
forhold omkring indsendelse af ansøgningen. Vigtigt at øvrige medlemmer af udvalget
/fondraising gruppen hurtigst muligt giver Henning en tilbagemelding, hvis der er ting, der
skal tilføjes, slettes eller rettes.
Flemming og Sydfynske Dampskibsselskab Fond.
FL havde udarbejdet fondsansøgning til Sydfyn. ( udsendt med dagsorden) Gruppen kom med
input. Fl laver ansøgningen færdig og afventer fremsendelse. Der er først deadline i efteråret.
Jørgen og Lauritzen Fonden..

-

Jørgen havde skrevet til Lauritzen fonden. Virkede ikke som der var store muligheder, men
afventer svar om relevans.
Jan og Torm fonden.
Jan havde haft kontakt til Torm. De gav udtryk for, at de kun støtter sejlunionen. Jan mener
at det er spild af tid at fremsende en ansøgning.
Svend og Damskibsselskabets Orients Fond.
Udvalget anmoder om, at Svend starter op med ansøgning, således at den ligger klar til næste
møde. Fremsendelse kan evt. vente til efter afgørelse i AP Møller. ( Vi drøftede , at det kan
der både være fordele og ulemper ved.) Vigtigt at vi kender ansøgningsfrister.
Ps : Undersøgt Tuborgfondet, der ikke giver til sportsanlæg og byggeri.
Lollands Bank, hvor Direktør Anders Møller svarer :
F.s.v. angår Sejlklubben Snekken er det umiddelbart bankens vurdering, at økonomien er så stærk, at der ikke vil blive
givet tilskud, men vi medvirker gerne til en finansiering på gunstige betingelser.

FL har skrevet til sekretær i Hempel fonden. Afventer svar, da hun har ferie.
FL fået svar fra Hempel. De støtter ikke klubprojekter.
FL tager kontakt til Steen G vedr. sydstævnekredsen og træningscenter tanker ? Måske ved
Lotte og Allan også noget om det . Kan vi tilbyde faciliteter fremover / er der behov. Kunne
indgå som et godt element i ansøgninger
5) Kommende mødedatoer
Tidligere aftalt til 21/2 og 28/3
Det er vigtigt, at vi holder drev i udvalget og stadig har fokus på at søge penge. Indtil videre
fastholdes mødedatoer. Punkter fremsende til FL – Som sædvanlig….
Venlig hilsen
Flemming

