
Ekstraordinær generalforsamling 
den 21. august 2014



Dagsorden

•  Valg af dirigent.

• Godkendelse af ungdomssøsports-
center herunder placering,ejerskab og 
drift



Skitseforslag 2014

 Frederikssund Ungdomssøsportscenter,skabt til de 
unges behov.

    Brugere og aktører bag centeret
 
 Juniorsejlcenter, FDF og Søspejderne.
 Projektet.
 Placeringen.
 Finansiering og drift. 



Bestyrelsens indstilling

 Bestyrelsen er positiv over for projektet.

 Vi har sammen med interessenterne udarbejdet et 
koncept, der funktionsmæssigt og driftsmæssigt ser 
fornuftigt ud

 Videreudvikling af projektet skal ske og skal foretages af 
-Frederikssund kommune
-Frederikssund Sejlklub
-Marbæk Sejl- og Motorbådsklub
-Frederikssund Lystbådehavn



Forudsætninger
 Ejerskab

 Centeret ejes af Frederikssund Kommune
 Drift styres af et brugerråd
 Ændrede juridiske forhold ift. nuværende lejeaftale skal stadfæstes

 Forventet placering
 Som beskrevet i projektoplægget af 30/4-2014 og ifølge aftale med havnens 

bestyrelse

 Forudsætning for drift
 Frederikssund Kommune forudsættes at bevilge de nødvendige midler til drift af 

centeret på line med tilsvarende brugerstyrede idræts- og kulturfaciliteter

 Interessenter og brugere
 Som skitseret i oplægget. Havnens bestyrelse vurderer at området kan bære det 

forventede antal brugere

 Fremtidsperspektiver
 Centeret kan fint indtænkes i havnens udviklingsplan 



Hvad skal du tage stilling til.

 Du som andelshaver skal give bestyrelsen 
mandat til at udleje et yderligere areal til 
sejlklubben og acceptere drift af et kommunalt 
Søsportscenter på arealet og som beskrevet i 
oplægget



Hvad betyder det for dig ?

 Der skabes større aktivitet og liv på havnen

 Det vil gøre havnen mere attraktiv og vil være et aktiv for 
havnen

 Det er efter de fremlagte planer omkostningsneutralt for 
havnen.

 Du er med til at støtte udvikling af nye unge sejlere.



Tegninger
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