
 
 

Møde om strategier for - og den første drøftelse om næste sæson. 

Sted:          Multihuset i Lihme 

Tidspunkt: Torsdag den 12. november. Kl. 19. 

Deltagere: Peter, Lillian, Jan, Erik J., Jens J., Troels, Henrik, Søren, Otto, Carl Erik, Leon Träger 

og Finn. 

Opsamling fra aftenen: 

 Velkomst. 

 Leon præsenterede sig og beskrev sin funktion i Dansk Sejlunion og sin rolle i forhold til 
sejlklubberne. 

 Finn beskrev PowerPoint’en, hvad 2015 havde budt på, hvad vi har på plads og et oplæg til,  
hvad en videreudvikling i 2016 kunne indeholde.  
-  Den opbakning med mange aktive hænder og positive forældre giver anledning til  
 at justere organisationen. Se PowerPoint dias nr. 3. 

 Herefter gik snakken løst og fast med ideer og muligheder, vi skal tage fat på (i kort form): 
- Samarbejde med andre sejlklubber i Limfjordsområdet for at udveksle ideer til arbejdet 
 med børn og unge. 
- Gå på jagt efter fonde med velvillig kapital til aktiviteter med børn og unge og til køb af 
 sejljolle(-r), som kan udvide klubbens tilbud, men Leons anbefaling var ikke at sprede sig 
 på  for mange jolletyper, da det vil føre andre ting med sig omkring materiellet og 
 vedligeholdelse. Leon samler nogle navne på mulige fonde og sender til Finn. 
-  Undersøge, om Skive Kommune giver tilskud til kurser for trænere, der arbejder med 
 børn og unge og tilskud til materiel. 

 Leon orienterede om konference- og kursusmuligheder, som Dansk Sejlunion organiserer og 
præsenterede forskelligt inspirationsmateriale samt nogle inspirationsbøger, som blev 
overgivet til Troels og Carl Erik. 

 Øget PR om bådlaugets tilbud og muligheder. 
- Indlæg i Lihme-bladet. Finn laver en tekst. 
- Orienteringsblad. Målgruppe 1: Børn og forældre i gl. Spøttrup Kommune-område. 
 Målgruppe 2: Børn og forældre i Skive-området. 
- Øget orientering på lemby.dk og roddingby.dk 
- Tilbud til klasser om en oplevelsesdag ved og i havnen. 

 En snakkeaften med feedback på den afsluttede sæsons aktiviteter og oplevelser. 
 Hvad gav en rigtig god oplevelse? Hvad gav en ikke så god oplevelse?  
 Hvad kan vi så bruge det til i den videre udvikling? 

 Tilbud om at supplere med andre sejldage, hvis mandag fortsætter med at være ”møg-vejrs-
dagen”. 
-  Det sociale liv for børn og forældre, som er skabt på mandagene, har så stor kvalitet, at 
 det skal bibeholdes.  
- Supplerende dage bør medtænkes for at give mere sejltid, men man skal sikre, at der er 
 ”hænder nok”.  
- Lørdag formiddag kunne være en mulighed? 

 Tilbud om vand-/sejlaktivitet for yngre børn (5-6-7 års alderen) sidst på eftermiddagen, men 
man skal sikre sig / stille krav om, at en voksen (mor, far, bedstemor, bedstefar, onkel, tante)  



 
 
 
følger med og deltager. 

 Hvis nogen (medlemmer / ikke-medlemmer) har lyst til at sejle udenfor de tilrettelagte 
klubaftner? 
- Tilgængelighed til materiellet? Udfærdige regler og aftaler, som sikrer, at det juridiske 
 ansvar ligger hos forældrene? Leje-ordning, som giver ret til at bruge en jolle? Lidt i stil 
 med den mulighed kajak-lauget giver. Udlejning til sommerhusgæster? 

 Hængepartier omkring materiel. 
-  Vindviserne. 
- Redningsveste til voksne. 
- 
- 
- 
- 

 

HVIS der er noget fra aftenen, som er smuttet forbi mine ører eller ideer eller 

kommentarer, som denne opsamling giver, så send dem til mig! 

 

HVIS der hen over resten af året dukker ideer op, så send dem til mig! De bliver sat i 

idebanken….og den giver gode renter til børnene!! 

 

HVIS du vil se mere om - / fra Dansk Sejlunion, så kan deres hjemmeside kraftigt 

anbefales:   www.sejlsport.dk/ 

 

 

I vil løbende blive orienteret! 
 

Tak for i går og tak for jeres engagement! 

 

Med stor sejlerhilsen 

 

Finn 

 

 
 



 
 


