
Sejlklubben	  Bugten	  
S-.et	  1912	  

	  

•  Beliggende	  i	  Aarhus	  lystbåde	  havn	  
•  Sammen	  med	  Aarhus	  Sejlklub	  og	  15	  andre	  
foreninger	  

•  92	  pladser	  	  
•  Ca.	  300	  medlemmer	  
•  Fortrinvis	  mindre	  både	  

	  



Bugtens	  DNA	  
	  

•  Bryder	  ud	  fra	  Århus	  Yacht	  Klub	  i	  1912	  
•  Mange	  medlemmer	  fra	  byens	  store	  arbejdspladser	  
•  Medlemmerne	  bygger	  selv	  klubhuset	  og	  senere	  
udvidelser	  

•  Det	  bliver	  kulturen	  i	  Bugten	  

	  



Organiseringen	  af	  frivillige	  
	  

•  Grupper	  med	  bestyrelsesrepræsenta-on	  
•  Selvstyrende	  grupper	  med	  eget	  budget	  
•  Arbejdsdage	  –	  første	  torsdag	  i	  måneden	  
•  Arbejdsdage	  –	  lørdag	  
•  Enkeltmandsopgaver	  

	  
	  

	  



Eksempler	  på	  opgaver	  løst	  af	  frivillige	  
	  

•  Vedligeholdelse	  af	  klubbens	  bro	  Kongsgårde	  
•  Lægge	  DS	  bøjer	  ud	  og	  tage	  ind	  
•  SæUe	  både	  i	  vandet	  og	  tage	  op	  igen	  
•  Opbygning	  og	  vedligeholdelse	  af	  klubhus	  
•  Catering	  ved	  to	  årlige	  stævner	  
•  El	  og	  vand	  på	  broerne	  
•  Skippere	  på	  klubbådene	  

	  
	  

	  
	  

	  



”Smøring”	  af	  frivillige	  
	  

•  Tilbagemeldinger	  på	  løste	  opgaver	  
•  Mad	  og	  drikke	  ved	  arbejdsdage	  
•  En	  lille	  -ng	  -l	  jul	  
•  Et	  årligt	  nytårstaffel	  
•  Tøj	  og	  andet	  ved	  større	  events	  
	  

	  
	  

	  



5	  gode	  råd	  
	  

•  Modtag	  nye	  medlemmer	  og	  introducer	  dem	  -l	  
klubben	  og	  kulturen	  

•  Brug	  personlig	  henvendelse	  	  
•  Gør	  brug	  af	  medlemmernes	  kompetance	  
•  Organiser	  så	  arbejdsdagen	  bliver	  effek-v	  
•  ”Forkæl”	  dem	  der	  møder	  op	  -l	  arbejdsdagen	  

	  

	  
	  

	  





Nedslag:	  
Klubbåde	  



Nedslag:	  
Klubbåde	  



•  2	  Folkebåde	  –	  glasfiber	  
•  1	  H	  båd	  
–  Træning	  –	  tur	  –	  kapsejlads	  –	  udlån	  
–  Sæson:	  april	  –	  oktober	  
–  Træning	  –	  tur:	  Mandage	  og	  onsdage	  
–  Kapsejlads:	  Tirsdag	  og	  torsdage	  	  
– Max	  bemanding:	  42	  gaster	  og	  12	  skippere	  
–  Pt	  mangler	  12	  skippere.	  
–  Venteliste	  på	  gasteplads	  



Organisa-on	  

•  1	  koordinator	  –	  medlem	  af	  	  SBA’s	  bestyrelse	  
•  3-‐5	  bådeledere	  
•  Skippergruppen	  
•  Kollek-v	  arbejdsindsats	  -l	  optagning,	  
klargøring	  og	  søsætning	  

•  Forventning	  om	  at	  alle	  vil	  deltage	  



Økonomi	  

Udgi.er:	  
	  
•  Årligt	  dri.sbudget	  2014:	  kr.	  30.000	  	  	  	  
•  Ved	  større	  anskaffelser:	  Ansøgning	  -l	  
bestyrelsen	  

•  Så	  vidt	  muligt:	  sponsorer	  på	  sejl	  og	  
bådplejeprodukter	  



Økonomi	  

Indtægter:	  
	  
•  Klubkon-ngent	  kr.	  700	  	  	  	  
•  Klubbådsgebyr:	  kr.	  700	  	  
•  Skippere	  betaler	  ikke	  klubbådsgebyr	  
•  Budgetbalance	  ved	  42	  gaster	  	  
•  Indtægter	  fra	  udlån	  (kr.	  250	  –	  500	  –	  1600)	  



Markedsføring	  

•  Hjemmeside	  	  	  	  	  
•  Flyer	  (hvis	  mangel	  på	  gaster)	  	  	  
•  Netværk	  
•  Nye	  medlemmer	  på	  venteliste	  -l	  bådplads:	  
– Optjening	  af	  anciennetet	  +	  sejlerfaring	  +	  ak-ve	  
medlemmer	  



Gasteprofil	  

•  Voksne	  45	  -‐	  75	  	  	  	  	  
•  Unge	  25	  –	  35	  	  	  	  
•  Mere	  sejl	  end	  sport	  
– 25%	  Zappere	  
– 35%:	  En	  ugentlig	  fri-dsak-vitet	  
– 25%:	  Alene	  træning	  -l	  duelighed	  
– 15%	  Kommende	  el.	  nuværende	  bådejere	  



Klubak-vet	  

•  Fødekanal,	  der	  passer	  -l	  og	  udspringer	  af	  
klubbens	  DNA	  	  	  	  	  

•  Mulighed	  for	  erfarne	  for	  at	  lære	  fra	  sig	  og	  
videregive	  erfaringer	  -l	  næste	  genera-oner	  	  

•  Glæden	  over,	  	  at	  der	  kommer	  nye	  sejlere	  -l	  
•  Mulighed	  for	  sejlads	  for	  ex-‐bådejere	  



Sejlerak-vet	  

•  Bedste	  -lbud	  i	  byen	  
•  Mulighed	  for:	  	  
–  Individuelle	  og	  kollek-ve	  oplevelser	  og	  udfordringer	  
–  Et	  -lhørsforhold	  	  
–  Interessefælleskab	  og	  sejlervenner	  	  	  
– Nylg	  viden	  om	  bådpleje,	  -‐vedligehold	  og	  -‐repara-on	  
–  Personlige	  udviklingsmuligheder	  :	  	  interesser	  –	  
kompetencer	  	  	  -‐	  latente	  	  talenter	  

	  	  



Nedslag	  
Stævnesamarbejde	  



Bygge-‐	  og	  festhal	  

	  	  



Bygge-‐	  og	  festhal	  

•  Medlemmernes	  selvbyggede	  klubhus	  
•  Gør	  det	  selv	  
•  Samvær	  og	  fester	  
•  Velegnede	  faciliteter	  	  
•  Byggehal	  i	  husets	  ene	  ende	  
•  Op	  -l	  200	  kuverter	  



U	  

•  Ungdoms	  VM	  2008:	  Med	  i	  Sailing	  Aarhus	  
•  SBA:	  Catering	  –	  frivilliglounge	  
•  Medarrangør	  af	  stævner	  hvert	  år	  lige	  siden	  
•  Uden	  mad	  og	  drikke	  sejler	  skipperen	  ikke	  



U	  

•  Professionalisering:	  
– Skal	  bidrage	  med	  det,	  som	  vi	  er	  de	  bedste	  -l	  
– Skal	  være	  liges-llet	  partner	  
– Udvikling	  af	  	  kompetencer	  –	  ledelse	  og	  frivillige	  

•  Frivilligpoli-k:	  	  
– RekruUering	  –	  	  forventningsafstemning	  -‐	  	  
-lreUelæggelse	  –	  afvikling	  –	  feedback	  -‐	  
anerkendelse	  	  -‐	  bevidsthed	  om	  kompetencer	  


