
 

 

Nedlukning af flytteprojekt.  

Som det er medlemmerne bekendt har bestyrelsen i en rum tid arbejdet 
ihærdigt på at finde en løsning der kunne imødekomme den stigende 
medlemstilgang og dermed skabe bedre plads på den kortere bane, men også 
med flere og bedre muligheder på den lange bane. 
  
I første omgang var vi i en tæt dialog med Nyborg kommune, som arbejdede 
videre med en løsning, hvor de ville bygge et nyt lokale til Spin4You og vi 
skulle overtage deres nuværende lokale. Men denne løsning blev rigtig dyr 
(omkring 2,5 million) og selv om Nyborg kommune umiddelbart var positiv 
over en sådan løsning og ville tage endelig beslutning til efteråret 2019, så 
valgte bestyrelsen at trække vores oprindelige ansøgning, da vi ikke som 
ansvarlig forening kunne acceptere at der blev foretaget en så stor investering 
i forhold til de ekstra kvm. 
  
Derfor har bestyrelsen gennem et stykke tid været på udkig efter egnede 
lokaler uden for de nuværende og altså uden om Nyborg kommunes lokaler, 
og fik fandt også nogle fantastiske lokaler, som ville give dobbelt så meget 
plads, hvor der var mulighed for blandt andet ekstra maskiner, Crossfit med 
mere. Samtidig fik vi lavet et budget som viste  at såvel etablerings- som 
driftsomkostninger kunne retfærdiggøre, at vi iværksatte  projektet.  
  
Når bestyrelsen således alligevel har valgt at droppe projektet, skyldes det, at 
 bestyrelsen fra starten har været enige om, at hvis det ikke kunne være en 
enig bestyrelse, der fuldt og helt gik ind for projektet , så ville det ikke blive 
gennemført.  
Denne enighed var ikke længere tilstede.  
  
Bestyrelsen vil derfor i den nærmeste tid tage en drøftelse af mulighederne for 
at optimere de nuværende rammer. Det skaber naturligvis ikke mere plads, 
men måske kan vi ved en anderledes indretning, nyindkøb af forskellige 
maskiner og lignende fortsat skabe de mest fantastiske rammer for såvel 
nuværende som kommende medlemmer. 
  
På bestyrelsens vegne  
  
Ole Molbo 

 


