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Pressemeddelelse

Stor glæde i ”Sejlklubben Snekken Vordingborg”.
Torsdag den 26/9 var en glædens dag i Sejlklubben Snekken. Denne dag fik sejlklubben svar på sin
ansøgning til ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.
”Sejlklubben Snekken” havde søgt ”A.P. Møller Fonden” om 4 millioner kroner til bygning af nyt
klubhus, og torsdag kom det positive svar, at der er givet tilsagn om et beløb på op til 4 millioner kr.
For to år siden besluttede sejlklubbens generalforsamling at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle
arbejde med mulighederne for at bygge et nyt klubhus for ungdoms- og senior sejlere. Et klubhus,
der kan samle alle klubbens medlemmer og tilbyde tidssvarende forhold for alle sejlere. Det nye
klubhus skal placeres, hvor den gamle ungdomsafdeling ligger i dag, og huset er tilpasset det
eksisterende miljø og den nye havneudviklingsplan. Det nye klubhus er udviklet i samarbejde med
sejlklubbens medlemmer og Ginnerup arkitekter. Huset, som det er skitseret, lever fuldt ud op til de
krav og forventninger, som der var stillet.
Det er af stor betydning, at man med det nye hus kan skabe større synlighed omkring sejlklubbens
aktiviteter for også på den måde at tiltrække flere og nye medlemmer i fremtiden.
At ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” har givet tilsagn
om støtte til det kommende byggeri, ser sejlklubben som et tegn på, at det foreslåede hus er faldet i
fondens bestyrelses smag i forhold til den meget spændende arkitektur, men i høj grad også fordi
ungdomsarbejdet er i udvikling, og at handicappede gives bedre mulighed for at dyrke sejlsport.
Der er herved samlet set tale om en indretning, der fremtidssikrer at Sejlklubben Snekken står med
moderne og funktionelle faciliteter, der tilgodeser alle.
Det store og meget flotte beløb som Sejlklubben Snekken har fået tilsagn om fra ”A.P. Møller
Fonden” er en kæmpe gestus, der sættes stor pris på. For sejlklubben betyder det, at man for alvor er
kommet et meget stort skridt videre i det spændende klubhusprojekt.
Tilsagnet dækker en del af finansieringen af det kommende byggeri. Sejlklubben skal derfor i de
kommende måneder arbejde videre på at skaffe yderligere midler.

