MLI KLUBHUS - Prioritering af optioner fra
foreningen
Høringssvar modtaget d. 11. februar 2019

Foreningen skriver:
Som udgangspunkt var det et ønske med 150 kvm overdækket terrasse (og iflg. det første oplæg fra vinder arkitekt),
som så er reduceret gang på gang i processen med at finde besparelser.
Foreningens prioritering:
1.
2.
3.
4.

Prioritet: Terrasse på 8,40 meter i dybde og fuld bredde af nybygget og fuldt overdækket i bredden også til
DKK 1.041.530
Prioritet: Terrasse på 8,40 meter i dybde og fuld bredde af nybygget / 5,00 meter overdækket i dybden +
fuld bredde til DKK 976.530
Prioritet: Terrasse på 5,00 meter i dybde og fuld bredde af nybygning til DKK 723.800
Prioritet; Terrasse på 8,40 meter i dybden UDEN overdækning til DKK 605.170

Begrundelse:
En løsning med fuldt overdækket tag ”forlænger” sæsonen, hvor man kan lave aktiviteter og andet på terrassen – om
der ingen overdækning eller sparsomt med overdækning, vil man være
Da det er en beslutning der skal gøre gavn de næste 40-50 år, mener vi det er vigtigt det er den ”rigtige” beslutning
der tages nu. Og det er i vor øjne (og derfor førsteprioritet) – selvom den selvfølgelig også er den dyreste. Men vil
uden tvivl gøre mest gave for mange flere end om ”dybden” cuttes de 3,4 meter som et andet oplæg taler for. Det er
med at få så mange som muligt ud og se deres børn eller anden familie/venner dyrke deres idræt. Det skaber
potentielle nye idrætsudøver i Halsnæs.
Utroligt afhængig af vind og vejr – som minimeres med en overdækning. Så de få penge en fuld overdækket terrasse
på minimum 8,40 meter i dybden er i vor verden givet mere end godt ud. Desuden er det vel også det hele projektet
er ”bygget op om” eller…?
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