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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 7-3 2016 kl. 19.00
Dansk Sejlunion ved Henrik Tang, Klubkonsulent, deltog på bestyrelsesmødet til en almindelig snak
om indsatsen i forhold til en mere balanceret medlemsprofil aldersmæssigt og hvad DS kan bidrage
med i den sammenhæng. Nedenfor bringes en række udsagn, som det er værd at dvæle ved:
”Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder!”
”DS oplever større interesse fra gruppen af 35-45 årige i forhold til at eje båd. Det er en oplagt
målgruppe.”
”Unge er ligeglade med alder, hvis indstillingen er i orden, og det er okay det der foregår. Men når det
er børn og unge, så er en legende tilgang vigtig.”
”3000 personer deltager i certificerede sejlerskoler, men fastholdelsen efterfølgende i klubber er lig
nul. Det vil være bedre at sejlerskole kobles til klubtilbud og til en mentorordning, som kan støtte
medlemmet henimod bådkøb. Mentorordningen er kritisk for fastholdelse.”
”Folk vil gerne betale for oplevelser, men vil de medlemsskaber? Vil de være medlem af noget og
identificere sig med en bestemt ting. Eller vil de bare have oplevelser og betale for den enkeltvis?”

1) Opfølgning på medlemsseminar.
Der skal laves en langsigtet handlingsplan. Rugekassen indeholder forslag som skal modnes. Der skal
laves kommissorier for disse og nedsættes en række arbejdsgrupper forankret i bestyrelsen. Og der
skal udpeges personer, der får ansvar for at nogle af tingene gennemføres. Bestyrelsen skal lægge en
strategi for hvordan vi styrer og koordinerer gruppernes aktiviteter. Arbejdet og plan skal udmeldes
til medlemmerne.
Bestyrelsen gennemgik de mange ideer og ordnede dem i opgaver/arbejdsgrupper. Det er aftalt at
Finn laver forslag til den endelige tidsplan for igangsættelse af arbejdsgrupperne (nogle er i gang
allerede). Bestyrelsen drøfter planen og den godkendte plan formidles via facebook og hjemmeside.
Arbejdsgrupper:
A1: SMG velkomstfolder og SMG katalogfolder. Der skal laves to foldere, den ene skal være egnet til
at byde medlemmer velkomne og til at præsentere klubben forskellige steder; den anden skal
præsentere alle tilbud i SMG. Hjemmesiden skal revideres efterfølgende i lyset af
folder-informationerne. Bemanding: Finn tovh., Per, Kaj, Ketty.
A2: Mentorordning. Der skal beskrives en mentorordning mht formål og omfang, så både mentor og
mentee ved hvad man kan/skal forvente. Bemanding: Per tovh., Leif, Mads.
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A3: Skolesamarbejder. Der skal etableres og udbygges et skole-klub samarbejde. Skolesamarbejdet
er i gang med en dag 26.sept 2017, hvor en 7.kl.møder SMG og Lystfiskerne. Samarbejdet med Marie
Grubbe Skolen skal ligeledes forsøges etableret. På sigt andre skoler. Bemanding: Finn tovh, Bjarne,
Helle, Leif B.Chr.
A4: Markedsanalyse og målgrupper. Der skal laves en markedsundersøgelse, så det bliver tydeligere
hvilke målgrupper SMG kan gå efter. Bemanding: Flemming, Allan, Jens.
A5: Medier: Det skal ske markedsføring på flere elektroniske medier, herunder Youtube. Bemanding:
Finn tovh., Anton, Anders, Christian.
A6: Grupper: Arbejde med at tiltrække forskellige grupper, herunder kvindegrupper, konegrupper,
mandegrupper. Bemanding: Per tovh.
A7: Sejlerskole. Bemanding: Mogens tovh.
A8: Flotillesejlads. Etablere SMS-kæde. Beskrive tilbud i et indstik i folder. Bemanding: Per. Per har
lavet indstik-forslag.
A9: Nyt skilt: Det gamle skilt er taget ned, nyt bliver sat op snarest. Bemanding: Per.
A10: Rummelighed: Handicapvenlige forhold, herunder handicapvenlig bro. Bemanding: Bjarne
tovh. Arbejdet vedr. broen forventes udført på arbejdsdagen.

2) Øvrigt
Bestyrelsen drøftede initiativet fra Guldborgsund Kommune, et projekt kaldet Maritimt Fyrtårn.
Formålet med projektet er over tre år at etablere en cross-kulturel event i Smålandshavet, Lolland,
Falster, Møn og Sydfyn, Vegvisir Archipelago Quest®, der skal tiltrække sig interesse fra hele
Europa. Eventens kerne og afsæt er en udfordrende, spektakulær og digitalt delbar double- og
triplehanded kapsejlads (to eller tre mand på hver båd). En række lokalt forankrede sideevents skal
sætte fokus på bæredygtighed, havmiljø, hav- og kystkvalitet og løsninger på menneskeskabte
problemer som f.eks. mikroplast i havet, der omgiver os. Ambitionen er, at disse sideevent i løbet af
tre år vokser og tager form i retning af et internationalt Folkemøde med ovennævnte fokus. Eventen
tænkes at kunne sætte Lolland, Falster, Smålandshavet og Øhavet på kortet som nordeuropæisk
knudepunkt ikke bare for sejlsport og vandturisme, men også som stedet hvor havmiljø, ny forskning,
nye teknologier sættes i fokus, debatteres og formidles folkeligt. Det er endnu ikke afgjort hvilke
havne der skal danne udgangspunkt for dette, men kommunen nævner som mulighed at Nykøbing F,
Guldborg og Stubbekøbing kan blive involveret.
Se mere her:
http://minbaad.dk/nyhed/archive/2017/26/february/article/ny-shorthand-event-i-danmark-vegvisir-a
rchipelago-race/
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