Møde i Byggeudvalget tirsdag den 13/3-2018 kl. 19.00
Bestyrelsen :
Claus Svenningsen
Flemming Larsen
Søren Egebjerg
Niels Martin Larsen

Medlemmer:
Jan Overballe
Per Kolberg
Kjeld Skall
Afbud : Bent Quorning

DAGSORDEN
1. Valg af referent.
Referat sendes til Byggeudvalget og gemmes i filarkivet.
Flemming Larsen

2. Orientering om mødet på Rådhuset ”Masterplan for Middelfart Marina” den 12. marts
Arbejdsgrupperne på Marinaen v. Claus og Niels Martin er inviteret til en ”lille hurtig
høringsrunde” inden planen kommer til politisk behandling
Masterplan for Middelfart Marina kan se her: LINK
• Vi vil gerne have de 2 broer rykket længere over mod bro 9, da der ikke er meget vand.
• Der er et ønske om, at undersejlingen v. Houg broen bliver så langt fra land som muligt.
• Til sommeren 2018 bliver anlæget omkring klubben etableret. Se plan side 40+41.
vedr. LP163:

Lokalplanen er behandlet i Teknisk udvalg 13/3. Skal behandles 3/4 i økonomiudvalget og 9/4 i byrådet.
Teknisk udvalg bemærker:
I forhold til etablering af tagterrasse på de ejendomme, som er beliggende i forreste række i dag, så har der i processen været
forskellige formuleringer. Der er ved den endelige vedtagelse indskrevet, at det er muligt for restauranter/cafeer. Der har fra
foreningerne været et ønske om, at de også har muligheden for at bygge i to etager, alternativt etablere tagterrasse. Planafdelingen
indstiller, at der for den del af byggeriet(foreningshusene, restauranter og havnekontor) fastholdes byggeri i et plan. Der bør kun
gives mulighed for tagterrasse for restaurationer, og ikke for private foreninger. kilde

3. Svar på DGI Facilitetsudviklings skrift ”Opsamling på formøde 08.02.18”
NML har sendt udkast til svarmail den 3. marts til Byggeudvalget og Byggeudvalgets
kommentarer/input indarbejdes på mødet.
Bente har den 26/2 rundsendt ”Opsamling på formøde 08.02.18”
Vi mangler afklaring på tidsplanen. Hvornår skal der medlemsmøde (hvilket skal det være).
Er dette tidsplanen? – Niels Martin kontakter DGI og får nedenstående bekræftet.
DGI og arbejdsgruppen mødes for afklaring (måske 22/3)
DGI fremviser 3 forslag for arbejdsgruppen (ca. uge 18)
Klubmedlemmer beslutter hvilket forslag (evt. 6/5-2018)
DGI fremlægger det endelige skitseprojekt for arbejdsgruppen (ca. uge 23)

4. Møde med DGI Facilitetsudviklings den 22. marts 2018 kl. 13.00-15.00
Arkitekt Sophie Nykjær og Arkitekt Christine Vistoft har mulighed for at komme til et nyt
opsamlingsmøde hos os for at udfordre vores pejlemærker inden DGI Facilitetsudvikling udarbejder
hovedgreb
Hvem kan deltage eller skal vi prøve at aftale et andet tidspunkt, måske hos DGI i Knebel (ved
Ebeltoft)
5. Eventuelt
i.a.b.

6. Aftale nyt møde
Afventer melding fra DGI Facilitetsudvikling

