
  
 

 

 

KLUBHUS 2030. 

Baggrund: 

1. Vi er begunstigede af at have et dejligt klubhus, der danner en hyggelig ramme om 

klubbens mange aktiviteter, og det har det gjort fra den dag, det første spadestik blev taget 

i 1995. 

2. Huset består, som mange af os ved, af nogle skurvogne som man i sin tid fandt til en 

fornuftig pris, og Tom Larsen var - om nogen - manden, der sikrede klubben vores fine 

rammer. 

3. Skiftende bestyrelser har med stor og aktiv støtte fra medlemmerne vedligeholdt huset 

løbende, men vi må erkende, at huset, på et eller andet tidspunkt har nået sin højeste 

alder og et erstatningsbyggeri må iværksættes – men hvornår kommer det tidspunkt? 

4. Sejlklubbens nuværende bestyrelse ønsker at sikre, at vi ikke kommer bagud i den proces, 

som vil være både langvarig, omfattende og bekostelig.  Derfor ønsker bestyrelsen, at der 

nedsættes en projektgruppe under arbejdstitlen 

KLUBHUS 2030. 

 

 

  



 
 

KLUBHUS 2030. 

 
Sammensætning: 

Projektgruppen sammensættes af frivillige medlemmer af Frederiksværk sejlklub. Det 

vurderes hensigtsmæssigt for effektiviteten i gruppen, at den består af mindst 5 og højest 

11 medlemmer.  Det vil være en fordel, hvis der sikres så bred en kompetence base i 

gruppen som muligt, dvs. både praktiske og teoretiske kompetencer. 

 

Arbejdsperiode: 

Gruppen skal forelægge deres overvejelser på Sejlklubbens ordinære generalforsamling i 

2023. 

 

Opgave: 

• At vurdere nuværende faciliteters restlevetid. 

• At opstille det forventede fremtidige behov for opholds, værksteds og 

opbevaringsfaciliteter. 

• At vurdere, hvordan de fremtidige behov bedst kan opfyldes. 

• At overveje hvordan klubben kan finansiere de fremtidige behov. 

 

Form: 

Gruppen fastlægger selv hvilken form tilbagemeldingen skal have. 

 

Rammer: 

Der tages udgangspunkt i nuværende faciliteter samt gældende lokalplan, men der gives 

gruppen frie hænder til at opstille alternative scenarier. 

 

Økonomi: 

Der er i klubbens budget for 2022 afsat 15.000 kr. til dækning af gruppens udgifter. Der 

tænkes her på inddragelse af eksterne bidrag i form af udtalelser eller vurderinger. 

Møder tænkes afholdt i klubhuset og fortæring sker i tråd med klubbens øvrige aktiviteter. 

Rimelige udgifter til indenlands studieture kan finansieres inden for den afsatte ramme. 

 

Reference: 

Gruppen refererer i sit daglige arbejde til bestyrelsen, men er formelt ansvarlig over for 

generalforsamlingen. 

 


