
Forslag til generalforsamlingen den 27.11.18  

 

Om afholdelse af ”FREMTIDSVÆRKSTED” i 

Sejlklubben Sundet.  

Emnet kunne være: 

Hvordan styrker vi fælleskabet i 

Sejlklubben Sundet – nu og i fremtiden 

 
Vedlagt er et A4 ark, som beskriver, hvad et 

fremtidsværksted er. 

 

På formødet for generalforsamligen fortalte Mads om en 

undersøgelse blandt medlemmerne om deres mening om 

Sejlklubben Sundet, som bestyrelsen sammen med 

Dansk Sejlunion ville iværksætte.   

Der blev til mødet også nævnt, at der er mange frivillige 

som gør et stort arbejde, men mange koncentrerede sig 

om hver deres område, der var ikke så meget med at gå 

på tværs af grupperne i Sundet. 

Hvad grunden til det kan være, kan man gisne om. 

Er det en kultur i sejlklubben Sundet? 

Eller er det fordi frivilligt arbejde gør man i fritiden, som 

jo bekendt er begrænset, derfor er der grænser for hvor 

meget folk orker og har lyst og tid til at investere.  

Det er vigtigt at det giver mening, medindflydelse og at 

det er afgrænset/overskueligt, det man melder sig til. 

 

For 18 år siden blev Sejlklubben Sundet udvidet med 

Svaneknoppen. 

Her kom alle medlemmernes forskellige ekspertiser til fri 

udfoldelse. Vi har fået nogle klubfaciliteter, som mange 



af havnens gæstesejlere misunder os, Nordmolen med 

bygninger.  

Det var gratis – frivilligt arbejde, fra projektering til 

bygge arbejdet. 

Det har vi nydt godt af siden. Ville det kunne gøres igen? 

 

Det gav mig ideen til at et ”Fremtidsværksted” måske 

kunne sætte en udvikling i gang. 

Her kan alle interesserede: aktivitetsgrupper, 

medlemmer, frivillige, de forskellige udvalg og 

bestyrelse mødes, nye ideer, visioner og løsninger findes. 

En fin mulighed for dialog mellem medlemmerne og de 

som ”binder” enderne sammen og tager beslutningerne.   

 

Derfor foreslår jeg at vi afholder et 

”Fremtidsværksted” 

 

Tidspunkt:    Starten af 2019 

 

Sted:      I Klubhuset 

 

Leder af Fremtidsværkstedet: En fra Sejlunionen?  

 Et Sundet medlem?  

En udefra? 

 

Tid: En aften og en dag. 

 F.eks. fredag aften og 

lørdag 

 

 

Bedste hilsner 

Anna Marie Hjorth, medlem nr. 783 Tlf. 24 96 96 24. 

Forslaget bliver også fremsendt pr. mail. 



 


