
Sensommersamling  lørdag d.25 sept. 
Evaluering af forårets og sommerens aktiviteter. 
 
Tilstede: Bestyrelsen ved Jens, Rane, Iben, Jes 
+ Sille, Marianne, Pia, Niels, Mette M, Anders, Olav, Stephen, Katrine og Karen 
 

1. Evaluering af hverve kampagne i foråret. 
 

Hvad var godt og skidt? 
Sejlerskole? 
Struktur? 
Hvorfor er der kun 3 ”nye” til dette møde. 
Hvorfor var der så få nye fra sejlerskolen på sommersejlads? 
 

Anders : De ”nye” følte sig ikke som fuldgyldige skibslags medlemmer og mødte ikke de 
gamle før sommer sejladsen. 
 
Forslag: Få flere gamle med på sejlerskolen så de nye kan føle sig mere integreret. 
 
Der har manglet sociale aktiviteter der kan blande gamle og nye. 
 
Pia : Langdistance medlemmer  har svært ved at deltage i aktiviteterne i skibslaget, udover 
sommersejladserne. 
Jens: Ok at sommersejladserne er besat af en del løsgængere, der kun er med på 
sommersejladserne. 
Niels: Læg klargøringen i Påsken så langdistance medlemmer har mulighed for at komme. 
 
Bliver der lagt vægt nok på at klargøringen, under hverve kampagnen . Anders: Nej 
 

2. Aktiviteter i foreningen. 
Rettigheder og pligter. 
Hvordan vi fungere som forening. 

 
/\  Sejlerskole: stor aktivitet i foråret. 
 
\/  Hverdagssejlads / lørdagssejlads.  
 
/\  Weekend ture : 2 ture. 
 
/\  Familie tur  ( egentlig status Quo) 
 
/\  Ungdoms tur 
 
\/  Sommer sejladser ( stor nedgang i antal uger, 3uger) 



 
\/  Langture 
 
-   Udlejning 
 
\/  Sikkerheds øvelser. 
 
\/  Langtur for mindre gruppe. 
 
Kritisk for foreningen at antallet af sommer tuer falder, det påvirker økonomien kraftigt. 
 
Olav: Vi mangler skippere. 
 
Marianne: Ønsker flere weekend ture, de er nemmere at overskue. 
Mette: Weekend ture er en god måde at integrere nye og gamle. 
 
Forslag fra Rasmus( ikke tilstede) om intens sejl uge.  
Skal vi have tema uger?  
Tema uger skal ligge uden for sommer turene. 
Anders: godt mede tema uger. 
  
Jens: Kun 3 sejl uger er et sammen træf af uheldige omstændigheder. Tror på det bliver 
bedre næste år. 
Katrine: Mange arkæologi stud. Har svært ved at sejle i juli pga. kurser. 
 
Jens: Skal vi stille krav til medlemmerne  på sejlerskolen? Foreningen har tradition for 
frivillighed. Kan vi blive ved? 
Anders: Fint som det er, hvis der kommer nok til klargøringerne og sejladserne. 
Niels : Ret og pligt. Da foreninger var ny var der større engagement. Måske skal vi have 
strammet op, vi skal køres mere som en ”normal” forening. 
Pia: Der skal skabes noget mere social liv, hvilket vil engagere folk mere. 
Rane: Mange praktiske ting vi skal have løst. Derfor er vi nød til at være mere konkrete og 
stille krav. 
Mette: God ting med festerne, det sociale er vigtigt. 
 
Iben: Der mangler folk i udvalg. Vi er i gang med et generations skifte, vi skal have de nye 
engageret i foreningen. 
Jens: Opgaverne ender ofte hos bestyrelsen. 
Pia: Opgaverne skal være mere synlige, så man lettere kan melde sig og forpligte sig. 
 

3. Vinteraktiviteter 
Hvad mangler vi?  
 
Sara: Navigations kurser, dueligheds kurser, førstehjælp. 
Jens. Hvem vil arrangere? Vi har materialer og kontakter. 
Mette vil gerne arranger VHF kursus,  
 



Rane ønsker: Motor kursus, Astronomi, Metrologi, Redningsflåde øvelse. 
Olav vil gerne arrangere noget Astronomi. 
Rane: Gennemgang af søblomstens materialer. ( vinterweekend). 
Mastesnitning. 
 
Prioriteter: 
 

Søblomst 
 

VHF :Mette 
 

Førstehjælp 
 
Motor: Jes, Katrine, og Rasmus 
 
Duelighed : Sara 
 
Video aften, Historiske emner, Lysbillede aften :Mette 
 
Astronomi: Olav 
 
Udvalg: Blad og fest. 

 

Skal vi synliggøre mulighederne? 
*Gøre det tydeligt at man selv skal tage nogle initiativer. 
 
*Man kan altid kontakte bestyrelsen , hvis man har en ide. 
 
*Bestyrelsen Kan sende mails ud. 
 
*Find fast struktur til aktiviteter ( Fredags bar, videoaften) 
 
*Bestyrelsen vil ikke stå for aktiviteter. 
 
*Katrine vil gerne være med til at opdatere hjemmeside. 
 

 
 

 
 
 
 


