
Bestyrelsesmøde den 3.6.2015. 

Deltagere: Annette Olesen, Klaus Hymøller, Torben Hymøller, Torben Holmgren og Malene Nielsen 

(referent). 

Afbud: Claus Holm. 

 

Evaluering af åbent hus: 

Flot og engageret fremmøde fra klubbens medlemmer. Fin deltagelse af forventeligt kommende medlemmer. 

Vi vil fortsætte med at holde åbent hus hvert år. Og i samme form som i år. Opmærksomhed på at sætte 

reklameskilte op lidt tidligere. 

 

Økonomi: 

Vi har pt 1.160.000kr indsamlet til byggeri. Byggeriet (alt incl) kommer forventeligt til at koste 2.100.000kr. 

Differencen forventer bestyrelsen at få i hus. Skulle det mod forventning ikke ske, er det muligt at skære i 

projektet, så økonomien kommer til at passe. Dog muligvis med et mindre lån fra DGI. 

Enkelte afklaringer særligt fra kommunen afventes. Der er gode og positive tilkendegivelser på udestående 

punkter. Der lægges pres på kommunen mht. at fremme igangsætningsdato. 

 

Byggeri: 

Tegningerne er helt up to date. De drøftes og det besluttes, at saunaen opgives til fordel for at gøre 

omklædningsrum større. Fremadrettet - og forudsat at vi kan finansiere det - kan det overvejes at etablere en 

sauna, og i så fald forventeligt i nederste etage eller udenfor selve bygningen. 

Der er enighed om, at der kun er et enkelt bad i hver omklædning. 

Der skal laves en vaskeplads. Denne forventes at ligge på bagsiden (venstre side) af bygningen. 

Der skal i videst muligt omfang anvendes kvalitets- og frostsikret VVS. 

Vedr placering af bygningen beslutter bestyrelsen, at alle portene kommer til at ligge mod vandet. Så er der 

ensartede pladser for alle og lettest adgang til vandet. 

Vi forventer, at tilbudspriserne bliver identisk med overslagspriserne. 

Klaus og Torben Hymøller har fra nu af hovedansvar for gennemførsel af byggeri og Torben Holmgren for 

økonomien. Bestyrelsen mødes ikke ved mindre tvivlspørgsmål, her er beslutningskompetencen uddelegeret. 

Torben Holmgren samler op i forhold til hængepartier ved kommunen. 

Næste kontakt til Elrofonden er, når vi har byggetilladelse. Det er nødvendigt, at byggetilladelsen er i hus 

inden 31.8.2015. 

 

Det er aftalt med Leif Halling, at han dokumenterer projektet med diverse filmklip undervejs. 

 

Ønskeliste til Claus og Martin: 

Låsesystem 

Køkken 

Hårdhvidevarer (opvaskemaskine, emhætte, køl/frys, komfur) Græsslåmaskine Flagstang Garderobeskabe 

Støvsuger Vaskegrej Ude sauna Service Tv-dvd Indendørs lamper og sensor Udendørs lamper der tænder 

automatisk. Skal kunne være tændt altid når mørkt Sort træbeklædningsmaling. 

Armaturer - tryk og sluk selv 

Brus, håndvaske og toilet 

Terrassegulv - hårdt træ 

Mågeskræmmer 

 


