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Vision for KVIKs opdaterede klubhus
Vi drømmer om et indbydende og velfungerende klubhus, som både fungerer godt i ro-sæsonen
og samtidig danner rammen om vinterens mange aktiviteter. Det skal også være et hus med plads
til fester, kurser og fleksibilitet, så vi kan rumme nye ideer. Endelig skal huset fungere teknisk med
el, vand, varme og afløb - det hele med så lidt vedligeholdelse som muligt.
Vision for de enkelte funktioner:
Det’vel-rummet (nuværende vægttræningsrum)
Her starter og slutter ro-turen. Her står tur-computeren, og her er tavlen til tavle-roning. Her er
også lidt stole, en vandhane, kaffemaskine mv. Her mødes man med sine ro-kammerater før og
efter turen. Nu med udsigt til vand og forplads i et indbydende lokale.

Billedtekst: ‘Det-vel-rummet’ set ude fra bådpladsen (det nuværende styrketræningslokale).

Billedtekst: ‘Det-vel-rummet’ set med ryggen mod døren ud til bådpladsen. Bagerst ser man
værkstedet.
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Nyt værksted (nuværende ergometerrum)
Værksted med ordentligt arbejdslys, løftegrej, udsugning og kig til Det’vel-rummet og robassin.

Billedtekst: Indefra værkstedet med kig ind til ‘Det-vel-rummet’.
Ny hall (både oppe og nede)
Signalet skal være: Velkommen til KVIK - en moderne roforening med stolte traditioner. Vi tilbyder
roning for alle, et bredt træningstilbud og gode rammer for socialt samvær. Det kræver nyt lys,
bedre akustik, og bedre brug af repos uden den snævre indgang til baren.
God plads til ergometre (⅔ af ‘gymnastiksalen’ mod syd)
Højt til loftet, lækkert gulv, godt lys, tilpas ventilation - og musik. Sådan skal KVIK fremover bruge
det meste af gymnastiksalen. Vi drømmer om en glasvæg med skabe til borde/stole mellem
ergometerrum og bar/café. Tilsvarende en glasvæg mod rum til styrketræning.

Billedtekst: Ergometerrummet, som i dag bruges til bl.a. gymnastik og yoga. Vinduerne fører ud til
Øresundssalen. Den brune flade bagerst er skabe til borde og stole.
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God plads til styrketræning (Billardrum og depotrum)
Styrketræning er også nyttig for roere, så vi ønsker flere og bedre maskiner og bedre plads
imellem disse.

Billedtekst: Her kunne der stå styrketræningsudstyr (nuværende billardrum og depotrum). Kig ud til
lille terrasse bagerst og ergometerrummet til venstre og DSR til højre.
Fordybelsesrummet (nuværende bestyrelseslokale)
Plads til at læse lektier, plads til møder i udvalg og bestyrelse og - begrænset - plads til KVIK
arkiver. Lokalet skal have ordentligt arbejdslys og rammer, så møder kan afvikles effektivt.
Bar/café (nuværende bar + ⅓ af festsalen mod Nord)
KVIKs mange flotte pokaler skal ind i to nye tyverisikre skabe med alarm, så der bliver bedre kig og
plads mellem nuværende bar og noget af festsalen - og kig til nyt ergometerrum. Derved bliver der
også bedre forbindelse mellem Øresundssalen og bar/café.

Billedtekst: Barlokalet.
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Billedtekst: Lokale med baren til venstre og ergometerrummet til højre og bagerst ses
Øresundssalen.

