Faaborg Sejlklub
•

101 år

•

450 medlemmer

•

Ungdoms afdeling med 80 medlemmer

•

Fremgang på ca. 70 medlemmer på to år

•

Arbejder meget på at være EN klub

At være EN klub
•

Vigtigheden af at alle medlemmer føler
sig som medlem af Faaborg Sejlklub.

•

At denne tanke er med i alle
beslutninger der bliver taget i klubben.

•

Der er en forventning om at vi hjælper
på tværs af klubben.

•

At det er tydeligt at alle afdelingers
arbejde gavner klubben og
fællesskabet.

•

Adskillelsen mellem de forskellige
afdelinger er med til at skabe myter.
Det kan være ødelæggende for
forandring og nyskabelse i en klub.

Bestyrelse
•

Skabe en bestyrelses kultur, hvor
men støtter hinanden og arbejder
efter fælles mål.

•

Det er tydeligt for klubbens
medlemmer, hvilken vej bestyrelsen
ønsker at føre klubben.

•

At bestyrelsen er villig til at se
medlemmerne i øjnene også når
der skal tages svære beslutninger.

•

Skabe en kultur hvor det er naturligt
at yngre medlemmer også bliver
hørt og der igennem også ønsker at
tage ansvar.

Økonomi
•

En solid økonomi med en
logisk og synlig opbygning, er
vigtig for at kunne udvikle
vores klub.

•

Klubbens økonomi må ikke
direkte være afhængig af
stævner og sponsorrater.

•

Klubbens drift skal hvile i sig
selv.

Netværk
•

Kende de muligheder der er i
klubbens medlemmer.

•

Bruge medlemmerns netværk
aktivt.

•

Sørge for at de folk man
trækker på, får en god
oplevelse i forbindelse med
deres hjælp.

Krabbeklub
•

Ønske om at have et tilbud for
børn på 5 til 8 år.

•

Det skal være sjovt og med
legen i højsædet.

•

Børene skal føle sig trykke
ved vandet.

•

Det skal også bruges til at
lære forælderne at komme i
klubben

Krabbeklub hvordan
•

Det første år startede vi op med brug af grej fra
DS TORM udstyrs trailere.

•

Vi havde første år ca. 20 børn. De sidste to år har
vi haft ca. 30 børn. Fordelt på to hold af en time.

•

Vi har igennem sponsorater skaffet 6 kajakker til
krabbe klubben og har også skaffet 30
vådedragter og veste.

•

Det bliver styret af to forældre

Fælles spisning
•

Hver torsdag har vi fælles spisning
for alle unge og deres forældre. Det
giver ca. 80-100 til spisning.

•

Her igennem får vi skabt et bedre
sammenhold både mellem børnene,
men også mellem forældren.

•

Det gør også at familierne lidt
nemmere kan få den travle hverdag
til at hænge sammen

•

Det er forældrene på skift der laver
maden.

•

Prisen er 25 kr. per. person.

SUB
•

Vi startede vores arbejde med SUB for
tre år siden.

•

Det er kommet igang gennem
samarbejde med folk der er interesseret i
SUB, uden tilknytning til Faaborg
Sejlklub.

•

Vi havde en fælles interesse i at få folk på
vandet og kan se muligheder for at vi i
fælleskab nemmere kan løfte opgaven.

•

Vi har nu 13 bords, hvor kommunen har
givet os de 10. Kommunen har en pulje,
hvor de støtter udstyr til nye tiltag.

•

Vi har idag ca 15 aktive SUB medlemmer
og stor værdi for resten af klubben også.

Sejlerskole
•

Vi arbejder med at holde på
vores elever i flere år, gennem
et bredere udvalg af tilbud til
vores elever.

•

Vi arbejder meget på at få
vores optimist forældre til at
bruge vores sejlerskole og der
igennem have mulighed for at
inkluderer familierne mere i
klubben.

Afholdelse af stævner
•

Vi har igennem mange år
afholdt store stævner.

•

Vores mål med at afholde
stævner er: At give vores
gæster en rigtig god
oplevelse. Skabe
sammenhold mellem vores
medlemmer. Skaffe midler til
at udvikle vores klub.

Fællestur i klubben
•

Er blevet startet op i år.

•

100 deltagere.

•

At skabte sammenhold på
tværs i klubben.

•

Alle var en del af arbejdet
med afholdelsen af det.

•

Alle glæder sig til næste års
tur.

Deltagelse i Sejlsportsligaen
•

Vi føler at vores deltagelse er
med til at skabe sammenhold i
klubben.

•

Vi arbejder med at få vores
deltagelse til at blive en
integreret det af vores ungdoms
arbejde.

•

Vi har købt en CB66 som direkte
konsekvens af vores deltagelse.

•

Det er vigtigt at man kigger på
liga arbejdet på en meget lang
bane.

Deltagelse i lokalsamfundet
•

Vi arbejder meget med at åbne
vores klub op.

•

Vi er en aktiv deltager i
lokalsamfundet.

•

Arbejder aktivt med skolerne i
området.

•

Samarbejder med havnen og
de andre foreninger på havnen.

•

Vi føler at det er meget naturligt
for os at deltage i vores
lokalsamfund.

Samarbejde med DS
•

Vi bruger DS aktivt.

•

Bruger det som et netværk,
som man kan sparre sig op
imod.

•

Er i jævnlig kontakt med klub
konsulenterne.

•

Får meget ud af at tale med
folk fra andre klubber.

Fremtids planer
•

Vi opstarter næste år en
ekstra trænings dag, for vores
unge sejlere. Her er det
tanken at der skal være mere
tid til leg og at det skal være
mere på de unges præmisser.

•

Vi har gennem flere år
arbejdet med en plan om at
lave en Sydfyns sejler
weekend. Her er det planen at
vi sejle ud fra vores egne
klubber og så mødes på skift i
de sydfynske klubber.

