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SAS i fremtiden – hvor er vi nu
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325 medlemmer
Ca. 350 overnatninger
Godt klubliv
Godt ry hos gæster
Attraktiv stævnearrangør
Voksende juniorafdeling
Flere danske og internationale
mesterskaber
Medlemmer sætter klubfaciliteter højt
Men….
Mangler bådpladser
Skal kunne tilbyde tidssvarende
faciliteter for ungdommen
Har ikke tilstrækkelige
parkeringsfaciliteter

SAS i fremtiden – hvad er vores mål
Skælskør Amatør Sejlklub


For seniorer og gæster










Attraktiv havn
Aktivt klubliv
Flere medlemmer og større både
Flere bådpladser
Arrangør af store stævner
Modernisering af klubhus
Muligheder for vinteropbevaring

For juniorer og jollesejlere







Optimale betingelser for begyndere
Opdatering af tilbud til unge
Plads til joller for andre end juniorer
Flere jolletyper
Bedre udnyttelse af faciliteter
Samling af juniorgrej der hvor det bruges

SAS i fremtiden – hvordan?
Skælskør Amatør Sejlklub


Parkeringspladser til brug for alle



Nyt materiel rum



Ny kran til gummibåde på jollepladsen



Ny flydebro til joller



Indretning af juniorfaciliteter



Modernisering af klubhus og toiletter



Ny bro med plads til 20 både



Nye estakader

SAS i fremtiden – hvordan?
Skælskør Amatør Sejlklub


Parkeringspladser til brug for alle








Flere medlemmer
Parkering både sommer og vinter
Stort behov for såvel SAS medlemmer,
brugere af ældre faciliteter og skolen
Mulighed for vinteropbevaring af både
på nuværende parkeringsplads

Kræver ny lokalplan og godkendelse
fra meninghedsrådet




Vision langt ude i tid
Gamle tinglyste servitutter skal ændres
Menighedsråd skal inddrages

SAS i fremtiden – hvordan?
Skælskør Amatør Sejlklub


Nyt materiel rum









Ny kran til gummibåde på jollepladsen










Gummibåde og kran ved jollerne
Bedre udnyttelse af nuværende areal

Ny flydebro til joller




Beskyttelse af joller og udstyr
Samling af grej til joller på pladsen
Opbevaring af optimistjoller
Sejl m.m. i nærheden af joller
Speciel opbevaring af brændstof
Plads til flere jolletyper

Mere sikker søsætning / ombord stigning
Lettere at styre jollen uden sammenstød
Ej afhængig af luftanlæg = sparer strøm

Materielrum kan eventuelt graves ind i
plænens skræning hvis lokalplanen
ændres
Kan anvendes af både kajak og
jollesejlere hvis der graves ind i
plænen

SAS i fremtiden – hvordan?
Skælskør Amatør Sejlklub


Indretning af juniorfaciliteter








Indretning af eksisterende materielrum
til juniorrum
Bedre plads
Bureau kan indrettes i andet rum
Kapsejladsudstyr opbevares
utilgængeligt for juniorer

Modernisering af klubhus og toiletter











2 nye toiletter
Modernisering af indgangsparti
Ny varmekilde = besparelse af strøm
Bedre akustik
Sejlerrum som kan separeres fra
’restaurationslokale’
Flere brusere
Let adskillelse mellem omklædning og
bad
Opbevaring af tasker efter omklædning

SAS i fremtiden – hvordan?
Skælskør Amatør Sejlklub


Ny bro med plads til 20 både







Vi forventer flere medlemmer
Både bliver større og større
Forslag bliver indenfor sejlrende
Tager ikke udsejlingsplads fra roklub

Nye estakader




Eksisterende estakader fjernes delvis
(90%)
Nye estakader etableres til beskyttelse
af eksisterende broer og ny bro

SAS i fremtiden – hvad koster det?
Skælskør Amatør Sejlklub


Parkeringspladser til brug for alle




Nyt materiel rum






ca.

500.000

ca.

125.000

Incl. Fundament

ca.

50.000

Indretning af juniorfaciliteter
ca.
Modernisering af klubhus og toiletter

75.000

Ny flydebro til joller




Ved etablering på pladsen

Ny kran til gummibåde på jollepladsen




Ikke beregnet – kræver ny lokalplan




Excl. nyt slæbested

Klubhus varme, akustik, m.m.
Toiletter, entre m.m.

ca. 1.250.000
ca. 500.000
ca. 1.750.000



Ny bro med plads til 20 både
Nye estakader (incl i broer)



I alt

ca. 4.650.000



SAS i fremtiden – hvor langt er vi?
Skælskør Amatør Sejlklub


Parkeringspladser til brug for alle






Nyt materiel rum
Ny kran til gummibåde på jollepladsen
Ny flydebro til joller








Tilbud indhentes og indstilles til
gennemførelse i 2010/2011

Modernisering af klubhus og toiletter




Projekt er udarbejdet og detalje
udarbejdes p.t.
Økonomi afdækkes ved fonde m.m.

Indretning af juniorfaciliteter




Afventer MKS (kun på idestadie)

Tilbud indhentes på toiletter og entre og
indstilles til gennemførelse i 2010/2011

Ny bro med plads til 20 både
Nye estakader
Afventer miljøvurdering

