
Professionel udvikling af klubbens arealer.    Gisseløre 12/1 - 2023 

Bestyrelsen for Kalundborg Sejlklub har vedtaget at starte et projekt vedrørende udvikling af klubbens 
arealer i foråret 2023. Baggrunden for deDe projekt er et dokument udfærdiget af C- og Q-hold modtaget i 
oktober 2022. 

Formålet med projektet er i første omgang at udarbejde en plan for at etablere et sammenhængende 
udeareal for Kalundborg Sejlklub (Radiovej 3, Gisseløre) ud fra en helhedsbetragtning. Da en del af 
bebyggelsen på klubbens areal, udekøkkenet, ikke harmonerer med resten af bebyggelsen, anser 
bestyrelsen det for en fordel, at en reetablering af denne del af bebyggelsen tages med i planen, så hele 
Radiovej 3 fremtræder harmonisk som en helhed. Endelig indgår etablering af en opbevarings-mulighed for 
sejlerudstyr ligeledes i projektet. 

Det er en prioritet for bestyrelsen, at projektet får baggrund i hele foreningens medlemsskare, og at der Pl 
projektet indhentes den nødvendige rådgivning fra professionel side. 

Projektet tænkes udført i tre faser: 

1. En for-analyse, hvor forskellige muligheder belyses ud fra design, funkPon og samlet økonomi. 

2. Et valg af det ønskede design. 

3. Etablering af den samlede løsning. 

Til at forestå projektet for sejlklubben udnævner Bestyrelsen for Sejlklubben en projektorganisaPon 
inklusive en formand for projektet. ProjektorganisaPonen skal være således sammensat, at den afsejler hele 
medlemsskaren bedst muligt. Projektet refererer Pl formanden for bestyrelsen.  

Bestyrelsen ønsker ikke på forhånd at sæDe grænser for økonomien i projektet. Der skal naturligvis indgå i 
det endelige valg, men her skal også tages hensyn Pl de Plskud, der er mulige at få. 

Bestyrelsen erkender også, at det ikke er muligt på forhånd at overskue hele projektet herunder økonomi, 
da flere beslutninger vil blive taget i løbet af processen. 

Ovennævnte projekt er en del af de akPviteter, som bestyrelsen har planlagt at starte i 2023.  

En nærmere orientering vil følge under generalforsamlingen 23. februar 2023. 

På bestyrelsens vegne 

Kurt Vehl  

Formand 


