Referat fra møde i klubhusudvalget
den 28. maj 2018
Deltagere: Svend, Hans, Jan, Hennng S, Carsten, Jørgen og Flemming.

På grund af det noget skæve tidspunkt var der desværre afbud fra en del, hvilket er meget forståeligt,
da mødetidspunkt jo var midt i almindelig arbejdstid. Tidspunktet var fastsat af hensyn til arkitekterne
fra Horsens.
I mødet deltog de to arkitekter fra Ginnerup arkitekterne, der har arbejdet med vores nye klubhus.

Præsentation af udvalg og arkitekter
Arkitekterne præsenterede deres reviderede forslag til nyt klubhus. Man havde loyalt taget mange
af de forslag med, som vi havde fremsendt efter sidste udvalgsmøde.
Det var derfor et meget flot og absolut brugbart hus på cirka 500 m2, der blev forelagt. Særdeles
god ruminddeling og alle faciliteter var med. Udformningen som 4 forskudte huse var der tilslutning
til. Terasser fint. Taghælning ok med enkelte kommentarer.
Øvrige kommentarer var følgende :
1) Vinduer i toiletrum var der ikke tænkt på. Det vil nok være godt som supplement til den
mekaniske udluftning Der var generelt spørgsmål vedr. lys og udluftning i den underste
etage. Det arbejdes der videre på til næste udkast. Vi talte om et vinduesbånd.
2) Husets underste etage bygges i beton. Øverste etage i træ. Alle ydervægge beklædes med
lister i i holdbart træ. Taget beklædes ligeledes med lister. Begge dele er stadig til diskussion.
Der var flere, der stillede sig tvivlende overfor listetaget. Vi drøftede ligeledes udhæng for og
imod. Flest var nok for, men arkitekterne mente , at det ville ødelægge designet.
3) Varme er der ikke taget stilling til. Det skal overvejes. (Måske kan vi rådføre os med Søren
Michelsen).
Anslået pris er ca. 20.000 kr. per m2. Det vil sige omkring 10 mio., hvilket er noget over det
forventede budget. Det er udvalgets vurdering at besparelser skal findes andre steder end på m2.
Det må komme senere.
Arkitekter laver rettelser hurtigst muligt og sender til Henning S, der distribuerer.
Her og nu sender arkitekter en elektronisk udgave af de præsenterede tegninger til Henning, der
ligeledes distribuerer disse (hurtigst muligt), så hele udvalget kan se det præsenterede forslag.
Eventuelle kommentarer hurtigst muligt til Henning S ( senest torsdag) fra dem der ikke kunne
deltage i mødet.
Vi modtager en 3d visualisering senest den 16/6. Denne og de reviderede tegninger bruges til
ansøgning hos Nordea fonden. Jørgen, Carsten og Svend færdiggør, så vi kan fremsende inden
tidsfrist (vist nok 1/7) Tjek.
Personligt mener jeg ligeledes , at vi skal lave et møde i august, hvor vi præsenterer materialet for
medlemmerne.
ET MEGET SPÆNDENDE OG FLOT HUS.

Referent: Flemming Larsen
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Samarbejdet med Vordingborg Kommune og møde omkring ”De røde løbere”
Vi håber på et fortsat godt samarbejde med Vordingborg Kommune.
Henning, Jørgen, Jan og FL deltog i sidste uge i kommunalt møde omkring de røde løbere,
bosætning etc. Det var vigtigt, at vi viste vores interesse. På mødet blev vi præsenteret for den
arkitekt, som Vordingborg Kommune har sat til at lave en helhedsplan for Nordhavnen. Kaj Ågaard
og Flemming Rasmussen fra havnebestyrelsen deltager ligeledes i arbejdet. FL og Henning S har
aftalt, at Henning holder et møde med den kommunale arkitekt for at fortælle om vores projekt og
for at vise hende vore tegninger.
Det er jo vigtigt, at vi ikke bliver glemt i helhedsplanen.

Registrering af frivilligt arbejde
Husk at registrere frivilligt arbejde jf. mail udsendt af Jørgen.

Kommende møder
Næste møde er fastsat til den 19. juni kl. 19.00.
Jørgen taler inden møde med kommunens fundraiser Søren Sørensen. JA afgør, om han skal
inviteres til det kommende møde.
Dagsorden på mødet er i øvrigt sidste materiale fra arkitekterne og ansøgning til Nordea.

Referent: Flemming Larsen

