
 

KLUBHUS FOR ALLE I LYNÆS SEJL- og KAJAKKLUB- FORSLAG OM OPGRADERING  

 

Hvorfor? 

Klubhuset er i dag over 40 år gammelt. Det er gennem tiden vedligeholdt efter behovsprincippet ved 

medlemmers frivillige arbejdskraft. Vi synes nu, det er på tide med en mere samlet og gennemgribende 

renovering og opdatering af klubhuset, således at klubhuset fremstår lys, venlig, imødekommende og 

tidssvarende. Vi vil gerne fortsat kunne bruge huset aktivt året rundt; vi vil ligestille de to store rum til 

møder og undervisning, vi vil styrke oplevelsen, når man kommer ind i klubben, positivt og præsentere 

relevant information om klubbens mange aktiviteter. Desuden vil vi opdatere vægudsmykningen, og ikke 

mindst lysne de mørke trævægge og vinduesrammer samt efterisolere og skifte lofterne.  

Til gavn for hvem? 

Klubbens aktiviteter er mangeartede, og formålet er, at alle medlemmer uanset vandsportsgren skal 

kunne have glæde af at benytte klubhuset. For tiden huser klubben mange aktører, fx sejlere, kajakroere, 

juniorsejlere, sejl- og kajakskole, hækbølgen, klubhuslånere og måske endnu flere. De fortjener lyse, 

moderne og velfungerende lokaler til deres aktiviteter. 

Hvad skal der ske? 

Dette forslag kigger på klubhusets indvendige rum og funktioner. En lille arbejdsgruppe bestående af: 

Vibeke Narp, Berit Christiansen, Knold og Marianne Schwarz-Nielsen har sammen udarbejdet forslag til at 

opgradere vores dejlige klubhus; opgradere i betydningen ændre klubhusets look fra1970’erne til 2020.  

Desuden er det på tide, at vi får efterisoleret lofterne, hvilket giver god mening at udføre, når vi alligevel 

skal arbejde med lofterne. Arbejdet kan i stor udstrækning udføres i etaper af medlemmerne selv. Vi vil 

arbejde for at klubbens rum udnyttes optimalt, og vi vil forbedre anvendelsen ved at give rummene mere 

definerede funktioner.  

De to store rum (opholdsrum= A og juniorrum=B) sidestilles og udstyres, så de begge kan benyttes til 

møder, undervisning, hygge mm. På samme tid! 

Hele mellemgangen bliver klubbens nye INFO-rum. 

Toilet- og badefaciliteter moderniseres. Kabyssen ligeså. 

Hvornår? 

Vi anbefaler at gennemføre projektet i to etaper i vintermånederne (f.eks. jan.-feb.-mar. 2020 og 

tilsvarende 2021). Det vil være nødvendigt med delvis lukning af klubhuset i perioden, afhængigt af hvor 

der renoveres. Alternativt kan renoveringsprocessen ske over endnu en vinter, dvs. i alt tre etaper. Der kan 

være økonomisk nødvendigt at sprede udgifterne over tre regnskabsår. 

 

Hvad koster det 

Et prisoverslag afhænger af, at vi selv udfører det meste af arbejdet og indgår i ’hold’ som arbejdsfolk på 

diverse opgaver (som ved kajakhotelbyggeriet).  

Desuden er der indhentet tilbud hos fagfolk (byggemarked, maler, farvehandler, møbelleverandør, mv).  



 

FORSLAG: 

 

Klubhusets lokaler skal males overalt, dvs. vægge, vinduesrammer, døre og paneler. 

Lofterne skal udskiftes og isoleres til dagens bygningskrav. En stor del af dette arbejde kan udføres af 

medlemmerne selv.  

Elinstallation i lofterne bliver udskiftet. Belysningsforholdene skal forbedres generelt med nye lamper, hvor 

der er behov for det og med ny generel loftsbelysning; her tænker vi især på LED-lys og andre besparende 

foranstaltninger.  

Der skal opsættes varmepumpe i Rum B. 

El- arbejdet kan for størstedelen udføres af frivillig arbejdskraft, dog vil der være behov for samarbejde 

med professionel el-installatør for godkendelse af el-arbejdet og installation af varmepumpen.  

 

Øvrigt maler-tømrerarbejde samt noget af VVS-arbejdet udføres af klubbens medlemmer.  

 

 

Nyanskaffelser: 

Der anskaffes nye ekstra borde og stole, som vil fylde og veje væsentlig mindre end de nuværende tunge 

bordplader og brune stabelstole. Hyggekrog og hvilebriks (fx til brug ved evt. tilskadekomst) etableres 

under trappen. Eksisterende træborde og BM-stole (Børge Mogensen) samles til et mødebord i Rum B.  

Trappe til sejlloft forbedres med dybere trin. Port mod vest isoleres.  

Rum A. Vægudsmykning og permanent lærred til projektor, på en relevant og funktionel måde (tilsvarende 

for rum B). Udsmykning må afspejle både sejl- og kajakaktiviteter. Der indkøbes puder/skråpuder til BM 

stolene (for at forbedre siddekomfort og forlænge holdbarhed).   

INFO-rum. Til fremme af information og synliggørelse af klubbens mange aktiviteter anskaffes Info-tavler, 

reoler/hylder etc. til alle typer af klubbens aktiviteter og udvalg (bl.a. sejlads, kajakroning, kajakskole, 

kapsejlads, sejlerskole, hækbølgen mm). 

Til indgangsparti og kajakomklædning anskaffes nye ophæng til tøj m.v. og skoreoler.  

Bade- og toiletrum gennemrenoveres. Nye vægge, armatur og sanitet. Der etableres nyt låsesystem.  

Kabyssen renoveres efter isolering af loftet og opdateres (evt. ny opvaskemaskine, emhætte og hvad der 

måtte trænge til udskiftning). Belysningen forbedres. 

 

/ Dette er et tillempet uddrag af forskønnelsesudvalgets oplæg til bestyrelsen, leveret januar 2019. 

 

 

 


