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Lem 1. marts 2017 

 

Orientering 

Gruppen omkring Ungdomsafdelingen var samlet til det første planlægningsmøde 

tirsdag den 28. februar. 

 

Til stede var Troels, Erik, Peter, Henrik og Finn.  

Anders var ikke til stede, men giver et nap med, når arbejdet tillader! 

Fordeling af basisfunktioner: 

 - Den praktiske ledelse med sejlads, træning og eksterne kontakter vedr. sejlads 

  og træning tager Troels og Erik sig af. 

 - Den praktiske del med materiel tager Henrik og Peter sig af. 

 - Koordineringsarbejde, skrivearbejde, PR-funktion tager Finn sig af. 

 - Til rådighed, når hjælp behøves til fx følgebåd mv. Peter, Finn, Henrik, Anders. 

 

Situation pr. 1. marts. 

- Udgangspunktet er, at tre af medlemmerne fra sidste år fortsætter. 

- Vi har 10 optimistjoller, 3 zoomjoller, 2 606’er og 1 Europajolle, som Troels har fået 

 foræret til klubben. 

Gruppens beslutning omkring jollerne. 

- Der er ingen af de tre medlemmer, som skal/kan bruge Zoomjolle (se senere). 

- Vi tager kun de optimistjoller, som skal anvendes, frem. Resten bliver liggende på 

 ”lager” i mastehus-tilbygningen. 

- 1 stk. 606’er klargøres og sættes i vandet. 

- Den nye Europa-jolle klargøres. 

Samarbejde. 

Troels og Erik deltager aktivt i de møder, der arrangeres af DS i Limfjordskredsen. 

Vi har (gennem Troels og Erik) etableret et tættere samarbejde med Skive Sejlklub, og 

det er aftalt, at de to klubber støtter hinanden på forskellig vis. Tanken er, at det skal 

udvikles hen ad vejen.  
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Arbejdsform og ideer til arbejdet i den kommende sæson. 

- Mandag vil fortsat være vores klubdag med start kl. 17. 

- Opstart dag er fastsat til søndag den 30. april. Her vil vi selvfølgelig invitere vore tre 

 medlemmer med familie, men også invitere alle interesserede med familie, 

 bådlaugets børn, børnebørn/oldebørn via Facebook, Flyers, mv. På dagen skal 

 der rigges til og sejlads. Vejret bestemmer hvordan. Det kan være i joller, med 

 606’eren eller med flere, større både. Vi slutter dagen af med en fællesspisning! 

- Vi vil lægge op til en eller flere heldagsture med familie og madpakke (en familie-

 sejlads-udflugt) med flere jolle-/bådtype involveret. 

- I stedet for at tænke sommerlejr eller lignende, vil vi bruge alle kræfter på den 26. 

 august med Åben Havn. 

 

Vi vil bruge alle muligheder for at skaffe nye børne- og ungdomssejlere! 

 

Ungdomsafdelingen 

 

 

  

 

 

 


