Skælskør Amatør-Sejlklub
Nyt ungdomscenter i Slagelse kommune – fase III
Vi har gennem nogle år tegnet planerne for sejlsportens ungdomscenter i Skælskør
Amatør-Sejlklub (SAS). Processen er godt i gang, med tiltrækning af nye juniorer,
fornyelse af flere af faciliteterne og en stor støtte fra sponsorer og fonde.
Støtten til projektet – både økonomisk og politisk – er massiv, og vores initiativer nyder
god bevågenhed i Slagelse Kommunes arbejde på kultur og fritidsområdet.
Vi har de seneste år indsamlet mere næsten 800.000 kr. til SAS, og den vej kunnet forny
udstyr, som veste, sejl, nye joller, men også kunnet bygge en helt ny flydebro og et flot
materielhus til vores joller og grej uden at klubben er belastet økonomisk.
Bestyrelsen støtter op om juniorafdelingen arbejde og ønsker at fortsætte de tanker som
hele vejen har været at der udover de allerede gennemførte forbedringer, også etableres
et multirum, som kan anvendes ikke blot af juniorerne, men af alle i klubben.
Oprindeligt var juniorrummet tiltænkt placeret i det gamle sejlrum, men i arbejdet med
projektet, er det blevet klart t der samlet for klubben er væsentligt større gevinster ved
at ændre disse tanker.
Placeringen af et multirum bliver langt mere optimal, hvis det placeres ovenpå den
nuværende junior- og omklædningsbygning. Med en placering her bliver rummet helt
regulært og kan anvendes til undervisning, møder, træningslejre, overnatning muligt
sejlerkøkken, protestlokale og mange andre ting, samtidig med at vores nuværende
klubhus kan anvendes til normale formål.
Derudover kan det gamle sejlrum anvendes af alle klubbens medlemmer til midlertidig
opbevaring af f.eks. sejl og andet udstyr – ligesom vi ved afholdelse af stævner bruge
det til opbevaring af materiel både for SAS og for gæster.
Multirummet bygges ovenpå den nuværende junior- og omklædningsbygning uden det
går ud over pladsen i de nuværende rum. Etagen opføres i træ, med et lille udhæng,
indgang via den nordvestlige side (ved bakken) og indrettes med sejlerkøkken i den
nordlige ende og åbent lokale i resten.
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Der er ved den valgte placering i øvrigt taget højde for, at varmtvandsbeholderen i det
gamle sejlskur ikke behøver blive flyttet, samt at taget på junior- og
omklædningsbygningen står overfor en udskiftning. Taget er af første generation
asbestfri tagplader, og holdbarheden er udløbet.
Byggeriet kan gennemføres i 2 faser; fase 1 koster 350.000 kr. for etablering af 1. salen
som råhus. Gennemførelsen af fase 1 medfører, at bygningen er færdig udvendig og
aflåselig, samt at omklædning og badeforhold er reetablerede.
Fase 2 består af færdiggørelse af 1. salen. Denne fase giver mulighed for udførelse ved
foreningsarbejde - over tid. Denne del er også tiltænkt finansieret ved sponsorer, fonde,
kommunale tilskud osv. Vi har på nuværende tidspunkt tilsagn fra Norisol om
sponsorering af et større parti isolering, som kan anvendes til isolering af rummet.
Fase 1 koster som beskrevet 350.000 kr. og foreslås dækkes af indsamlede midler fra
sponsorer og fonde m.m. samt med en maksimal betaling fra klubben på 100.000 kr.
Denne maksimal betaling skaber mulighed for, at byggeriet kan startes i foråret, men
dog kun såfremt der inden byggestart er tilvejebragt den fulde byggesum (inkl. klubbens
maksimale bidrag). Den maksimale udgift for klubben til råhuset er dermed kendt på
forhånd. Byggeriet håbes igangsat medio april.
Bestyrelsen lægger det op til generalforsamlingen at beslutte om projektet kan
gennemføres som beskrevet, og at driftsudgiften efterfølgende vil indgå i klubbens
almindelig regnskab.
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