Referat Klubhusudvalget 22 / 11 kl.19.00 – Ungdomshuset ( Supplement til JA´s
tidligere udsendte)
1) Eventuelle kommentarer til sidste mødereferat.
Der var ingen kommentarer til sidste referat
2) Helhedsplan for Vordingborg Nordhavn – Er der nyt fra havnebestyrelsen? Herunder nyt
om vores nabo?
Vordingborg kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Nordhavnen. Det
forventes, at den er færdig ultimo november. Arkitekt ” Charlotte” arbejder på sagen, der
skal til politisk behandling den 5/12 på Plan og Miljø. Det forlyder at budgetmidler til
endelig masterplan fremrykkes således at de kan bruges fra 2019. Havnebestyrelsen ( den
lokalt valgte) drøfter helhedsplan i december.
Det er vores indtryk, at der ikke rigtig er udvikling i arbejdet med restaurationsprojektet på
værfts - grunden.
3) Bestyrelsen jvnf. referat fra 30/10.
Bestyrelsen har drøftet klubhus og brugere. Fortsat tilslutning til nyt klubhus Bestyrelsen
arbejder med at forfine den vision, som vi tidligere har haft oppe i klubhusudvalget. Der er
nedsat et udvalg.
4) Som bekendt har vi fået afslag fra Nordea Fonden. Afslaget er ikke særligt begrundet, men
det er vores klare fornemmelse, at vores projekt ikke appellerer nok til bredden og
fælleskabet i og udenfor klubben. Dette afledte en længere drøftelse . Hvad skal vores nye
klubhus ? Hvem skal det henvende sig til ? Hvad mener medlemmerne. ( Drøftelse på
Genralforsamlingen den 28/2) Hvad mener bestyrelsen ( se ovenfor).
5) Status og det videre arbejde.
Se bilag fra undertegnede. : FL havde talt med Keld Møller Hansen fra museet. Han kom
med en række god forslag til, hvorledes vi kan involvere fonde og fortalte lidt om de fonde
der har været involveret i Borgen.
Orientering fra Henning, der har talt med repræsentant fra AP Møller fonden.
Henning havde haft en rigtig god samtale med en repræsentant fra AP Møller fonden.
(Dennne repræsentant havde været involveret i arbejdet omkring nyt klubhus i Svendborg)
Umiddelbart ser det ikke ud til at AP Møller fonden stiller samme krav til åbenhed ( for alle)
i et evt nyt hus. Henning arbejder videre med denne fond.
Orientering fra Carsten, der har talt med LAG
Carsten har talt med Rikke fra LAG. LAG giver ikke mere til købstæderne i Vordingborg
kommune, og de får i øvrigt rigtig mange ansøgninger, så vi skal ikke regne med flere penge
fra dem.

Vi arbejder selvfølgelig, og som tidligere aftalt, videre med vores hus. Fortsat drøftelse af,
hvad det er, der skal stå på den side, der for fondene skal skabe interesse for vores projekt.
Fællesskab – Ungdom – Almenvældet ?
SSV bestyrelsen har som ovenfor nævnt nedsat en arbejdsgruppe, der arbejdet med dette.
Hvem gør hvad i forhold til hvilke fonde ? Vi skal nok involvere lidt flere i dette arbejde ?
Følgende fonde synes relevante: (JA)
A.P. Møller og hustru Christine MC-Møllers fond til almene formål - Henning
Fonden Realdania -Carsten
-og fundats i følgende fonde skal granskes:
Ole Kirks Fond - Svend
Sydfynske Damskibselskabs Fond -Flemming
Nykredit Fond - Svend
Danske Bank Fond -Carsten
GN Store Nord fondet - Jørgen
Lauritzen Fonden – Jørgen
TORM fonden - Jan
Og følgende fonde gør vi ikke så meget ved p.t.:_
Tryg Fonden (yder mest til sikkerhedsforhold, ej byggeri)
Tuborg fonden – noget tvivlsom.
Nordea Fonden (kun lokale puljer max 100.000)
Kommende møder :
Torsdag den 13/12
Torsdag den 10/1
Torsdag den 21/2

PS. Har i dag skrevet til Jan Michelsen for at høre om status på værftsgrunden og for at orientere
om status på vores projekt.

Venlig hilsen
Flemming

