KULTUR- OG FRITIDSSEKRETARIATET

Emne
Til
Dato
Udarbejdet af
Sagsnr.

Strandens Hus - Kommentarer fra Sparringsgruppens deltagere
Byrådet
18. november 2019
Christian Kierkegaard
04.91.10-P20-2-18

NOTAT
Kommentarer fra Sparringsgruppemøderne
Kommentarerne giver et billede af nogle de tanker og holdninger der er kommet op i dialog
med deltagerne i Sparringsgruppens arbejder. Kommentarerne er er både fra møder og fra den
løbende dialog med de enkelte medlemmerne af gruppen.
Sparringsgruppemødernes formål
Formålet været at involvere nuværende og kommende bruger af Strandens Hus i byggeriet af faciliteten. Hensigten har været at skabe dialog med målgruppen om de muligheder og dilemmaer
der kan være i udviklingen af funktionaliteterne ved Strandens Hus.
Administrationen løbende været i dialog med repræsentanter fra foreningslivet, og selvorganiserede aktivitetsudøvere. Hensigten har været at afklare detaljer om de kommende brugeres synspunkter og detaljer i projektet.
Nedenstående er et uddrag af korrespondance og samtaler der har været med de involverede
parter, og er ikke udtømmende.
Vinterbaderklubben – Formand Preben Hershøj
’Vi ønsker at føre vores nuværende kultur videre i det kommende Strandens Hus. Vi ønsker en
sauna vi som forening har råderum over og gerne selv kan drifte’
Leif Ellerbek – Sorgkajak:
’Vi fik at vide, at man ikke kan have private ting liggende i en kommunal bygning og det argument kan jeg sådan set godt forstå, men hvis det kommer til at gælde for kajakskuret, at klubmedlemmer ikke kan have deres private kajakker liggende, er jeg overbevist om at kajakklubben
lukker.’
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Undervandsjæger der deltog på sparringsgruppemøde d. 20. august
’Under sidste møde fremgik det, at storklubberne blev prioriteret frem for de uorganiserede brugere som eks UVjagt, der blev opfodret til at melde sig ind i Dykkerklubben. Det har jeg taget til
efterretning, og jeg mener derfor ikke, at det er nødvendigt at jeg møder op til dette møde. (2.
sparringsgruppemøde)’
Selvorganiseret Havsvømmer der deltog på sparringsgruppemøde d. 20. august –
’Jeg synes det ser virkeligt godt ud’
Spørgsmål fra Formand for Solrød Strand Kajakklub - Lars Jørgensen
1. Hvor skal "vi" og vore kajakker være under byggeriet
2. Hvornår forventes, det at vores kajakskur samt "Rørdal" bliver fjernet?
3. Bliver der plads til klubbens og private kajakker i nærheden af vandet, under byggeriet (ca. 60
stykker).
4. Vi er usikre på, om der I det nye kajakskur også bliver plads til private kajakker, ligesom vi har i
dag.
5. Er der en forventning til at Kajakklubben selv byder ind med arbejdskraft og økonomi?
Vi hørte på mødet i foråret, at klubberne ville blive spurgt: Hvad vi som klub skulle/kunne gøre?
Fælles ønske fra brugerne der deltog på andet mødet
- mulighed for plads til ophold i fælleshuset, frem for mindre aktivitetslokaler.
- der ønskes et fælles opbevaringsfacilitet, hvor udstyr kan opbevares når det ikke er i brug. Facilitet må gerne give mulighed for at reparationer og vedligehold kan foregå indendørs.

