Referat klubhusudvalget torsdag den 13/2 klokken 19.00.(mødelokalet under Snekken.)
1)

Status lige nu og siden sidst.
Siden udsendelse af status har vi desværre fået afslag fra Realdania fonden.
FL har henvendt sig til sagsbehandler, der har svaret, at der er ikke er mulighed for yderligere.
Sagsbehandler mener , at vi er udenfor kerneindsatsområderne..
Jørgen arbejder fortsat med Nordeafonden.
Svend har taget relevant kontakt vedr. garantistillelse. Der arbejdes på sagen.
Ansøgning på en million afsendt til Motortramp /Orient. Der er møde i fonden medio marts.
Svend har haft kontakt til Realkredit Danmark , der er positiv tilbagemelding - på betingelser.
Vi fastholder fortsat kontakt til Lollands Bank og DLR kredit.
Henning har afsendt fondsansøgning til Louis Hansen fonden. Ansøgt om 500.000 kr.

2)

Møde med Sejlunionen og Sydstævnekredsen.
Hvordan gik det set i relation til ”sejl- centertanke”. Har vi kredsens opbakning?
Har vi sejlunionens opbakning?
Fint møde. Kredsens medlemmer, der deltog til mødet, ser positivt på sejlcentertanker. Selvfølgelig
med en masse praktiske udfordringer. Dansk Sejlunion v. direktør Christian Lerche og formand Line
Markert ser ligeledes positiv på vore tanker og bakker meget gerne op med notater på kommende
ansøgninger til fonde etc. FL undersøger dette.
FL aftalt med Konsulent Henrik Tang, at han får tilsendt materiale og efterfølgende hjælper med en
kommende ansøgning til Lokale og Anlægfonden. FL har sendt materiale og tager kontakt i uge 8.
Jørgen deltager i kommende arbejde omkring L og A fonden.

3)

Hvad gør vi nu ?.
Afventer selvfølgelig svar fra de ansøgninger, som vi har ude.
Fortsætter vi med at søge fonde til det oprindelige projekt - og i så tilfælde hvilke ? .
Kontakt til ” Lokale og anlægsfonden” ? Jørgen og FL arbejder videre med dette jvnf. ovenfor..
Jørgen havde fundet flere potentielle fonde, som han ligeledes arbejder videre med.
Vi ser alle på mulighederne i nye fonde. Vigtig at holde ”gryden i kog”
Der tages på nuværende tidspunkt ikke kontakt til AP Møllerfonden – hverken med henblik på flere
penge eller med henblik på ændring i projekt-. Absolut deadline er oktober, men kontakt skal
sandsynligvis være i begyndelsen af sommeren.
Der arbejdes fortsat med realkreditfinansieringen.

4)

Medlemsmøde den 19/2
Hvad er vores rolle på dette møde ud over at møde op som andre medlemmer?
Udvalget har ingen særlig rolle på mødet.

5)

Generalforsamlingen ?
FL orienterer på generalforsamling. Status på udvalgets arbejde.

NÆSTE MØDE FASTSAT TIL MANDAG DEN 16/3 2020 - klokken 19.00

