
§ Man skal som afgående formand turde slippe den kontrol, indflydelse man har haft og 
glæde sig over de nye tiltag der bliver taget.

§ Medlemmerne skal turde slippe formanden, som sikkert har gjort det rigtig godt.

Formandsskift i
Nautilus-Hvalpsund

Mig som 
formand 
til sidst 

Dan Cort Jørgensen

Lidt om mine erfaringer de næste ca. 30 min.
§ Klubbens udvikling
§ At finde en ny formand 
§ At få den nye formand sikkert på plads
§ Den tidligere formands efterliv i klubben



Løgstør 20 sm

Skive 10 sm

Hvalpsund

Hvor er vi i geografisk ?



Forretnings-
udvalg

Frem til 2009
§ Én kultur
§ 116 medlemmer
§ Regler og formalia

Bestyrelse

Kapsejlere Ungdoms-
afdeling Sejlerskole Ro-

afdeling
Kajak-
afdeling

Vinter-
badere

Aktivitets-
udvalg

2009 - 2020
§ Multiklub
§ 300 medlemmer
§ ”If you can dream it you can do it”

X
XKlubbens udvikling

Fra klubblad til fa
cebook, 

hjemmeside, mail og sms

Tættere samarbejde med kommunen: 

Lokalplaner, prioritering af vedligeholdelse og 

lokalpolitikere



At finde en ny formand

Hvornår begynder processen?

En der ligner dig selv?Hvem finder den 
nye formand? 

Rip Rap og Rup effekten

…eller er det bare 
det letteste? Så 
slipper jeg/vi !

Gå, når du har be-
sluttet dig for at gå

Du kan godt undværes J

Det kan alle !

Lad være med oversælge jobbet som formand – vær ærlig mht tid og opgaver. Men fortæl også at vedkom-mende selv kan være med til at definere jobbet.
Kend dig selv ! Extrovert, spontan, 
intuitiv, kommunikerende

Mig…

Medlemmernes 
ansvar

Hvad skete hos os?

Hvor er klubben i sin 
udvikling? 
Hvem kan bedst 
bringe den videre?



At få den nye formand sikkert på plads

Mere viden kontra bedre vidende !

HUSK

Du er gået af 

som formand J

Lyt og hør efter -
mere end du taler.
Spørg nysgerrigt 

Pas på dine kæpheste

Kend dig selv og din rolle 
som Ex-formand

Balancen mellem at 

komme med god råd, 

holde mund eller blot at 

tilgængelig

For den nye formand
For klubben

I forholdet til en selv

Hvad har jeg selv gjort for 
at hjælpe en ny formand i 
gang?
- Struktur på 

bestyrelsesmøder
- Hvad vil du vide møder
- Hvad undre du dig 

over i klubben?
- ???

Vesthimmerlands 
kommune, som 
havneejer.



Mig som 
formandMig som ex-formandEx-formandens efterliv i klubben

Revitalisering af 
hjemmesiden

”Homogenisering” 
af Facebook

At opdage mit 
eget tunnelsyn 
og ”vi plejer”

”Jeg ved det ikke – spørg 
den nye formand…”

Struktur på bestyrelse/
bestyrelsesmøder

Kritiske succesfaktorer 

for klubben

Fx kommunen

Jeg er stadig med –
leder af sejlerskolen

Forfatteren Mark Twain:”Jeg har forestillet mig mange problemer –
det var kun nogle få der blev til noget ”



§ Fint hvis du og bestyrelsen kan finde en ny formand, men i den sidste ende er det 

klubbens/ generalforsamlings ansvar. Vil ingen have jobbet er det IKKE din skyld.

§ Kig bredt efter en ny formand – det kan sagtens være at klubben har brug for en ny 

profil, alt efter hvilken udviklingsfase klubben er i.

§ Find balancen mellem at blande sig og hjælpe. Den nye formand kan (sikkert) sagtens 

klare udfordringer/kriser – måske bedre end dig. 

§ Lad være med ”hvis jeg var dig….” for det er du ikke J

§ Nyd at være fri for ansvaret – få sejlet noget mere. 

§ Tilbyd evt. din hjælp i en afdeling eller med noget lavpraktisk.

Tak fordi I deltog – held og lykke

Når ja…. Så havde jeg god sparring med Leon Träger og vi havde god hjælp til vores 
nye vedtægter af Christian Lerche. Dejligt med ressourcer i baglandet. TAK TIL DS


