Kære medlemmer
For nogen tid siden var vi til generalforsamling. Til klubhusudvalgets store glæde fik vi mandat og
tilslutning til at arbejde videre med vores nye klubhus. Det har vi gjort siden – og det synes vi, at I
skal vide lidt om.
Vi har nu haft et par møder med de arkitekter, der har tegnet huset, for at blive endnu mere
præcise på den endelige udformning. Vi har haft møde med Vordingborg kommunes
byplanarkitekt, og vi har haft to møder med en entreprenør, som vi gerne vil have til at give et
bindende tilbud på vores nybyggeri. Det arbejder han på nu. ( Vi har i forvejen fået et
forhåndstilbud fra en anden entreprenør). Vi forventer at komme det nærmere indenfor de
kommende 3 uger, hvor entreprenøren melder tilbage.
I forhold til bygningen, så arbejder vi stadig med den udvendige beklædning. I lokalplanen står der,
at huse på havnen skal bygges med en beklædning af ”en på to”. Det agter vi at rette os efter, hvis
AP Møllerfonden synes, at det er ok. Både fordi en beklædning med mindre lister kræver mere
arbejde og vedligeholdelse , men også fordi det er dyrere.
Siden vi var til Generalforsamling har vi også set med nye øjne på tegningerne for at se, om der var
yderligere steder at finde besparelser. Det var der. Vi har reduceret antallet af m2 med 50 m2, og
vi har ændret lidt på trapper og husenes placering i forhold til hinanden.
Huset er nu beskrevet ned i mindste detalje, hvilket forhåbentlig betyder, at vi kan få en realistisk
pris, der holder hele vejen igennem. Som vi har sagt til vore samarbejdspartnere ” Vi har ikke
hverken råd eller lyst til budgetoverskridelser”, så det regner vi selvfølgelig med holder.
En lidt kedelig overraskelse var, at vi ikke fik tilskud fra FOG FONDEN. Det havde vi regnet med og
håbet på, men desværre gik det ikke som forventet.
Vi arbejder stadig på at få kontakt med og tilskud fra flere fonde, men det er et langt og sejt træk
for arbejdsgruppen.
Trods dette er vi absolut optimistiske og glæder os til på en kommende generalforsamling at
kunne præsentere det endelige hus med den endelige finansieringsplan.
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